MIXÉRY A ZÁSOBNÍKY

New Omap nabízí škálu mixérů pro nejrůznější potřeby – od instalací po straně
stroje, až po instalace pro velkoobjemovou výrobu.
Řadu MV tvoří zařízení pro mísení plastových materiálů ve formě granulí s kapacitou 120 až 330
litrů.
Jsou vhodné pro umístění po straně stroje, vzhledem k jejich rozměrům a otočným kolečkům s
brzdou se s nimi snadno manipuluje.
Vertikální mixéry řady MVP jsou vhodné pro mísení větších objemů granulovaných plastových
materiálů. Manuální plnění probíhá přes plnicí násypku s ochrannou mříží nebo pomocí
nasavačů.
Řada zahrnuje mixéry o objemu od 500 do 20.000 litrů.

Zásobní kontejnery různých kapacit pro malé až střední objemy, všechny vybavené
podvozkem pro snadnou manipulaci – řada CS, nebo nerezová řada CT.
Pokud potřebujete kontejnery větších objemu, dodáváme modely řady FS – flexibilní
zásobníky, které díky své univerzálnosti vycházejí vstříc potřebám každého zákazníka.

Řada mixérů MV je koncipována jako
přístavné zařízení plastových materiálů
ve formě granulátu. Kapacitní rozsah je
mezi 120 a 330 litry. Kompaktní rozměry
zařízení společně s otočnými kolečky
a brzdami jsou výhodou při instalaci po straně
procesního stroje. Zavěšené vrchní víko
pro snadné manuální plnění. V potrubí
zabudovaný ocelový šnek mísí granulát
„fontánovým“ způsobem. Držák sací jehly
pro nasávání materiálu pomocí vakuového
nasavače.
Technické charakteristiky:
* horní plnicí dvířka s bezpečnostním spínačem
* spodní výpusť s bezpečnostním spínačem
* zabudovaný mísící šnek poháněný elektrickým
motorem a převodovou skříní
* mikroprocesorové řízení pro nastavení
manuálních nebo automatických operací mixéru
* držák sací jehly
* konstruovaný a vyrobený dle standardů CE
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VERTIKÁLNÍ
MIXÉRY

Vertikální mixéry řady MVP jsou konstruovány pro mísení velkých
množství plastových granulí. Jejich kapacita je 500 až 20.000 litrů.
Jsou vyrobeny z pevné karbonové oceli, z vnější strany lakované,
ustavené na robustním rámu na 4 nohách. Mísící šnek je poháněn
třífázovým čtyřpólovým motorem s lichoběžníkovým převodovým
řemenem. Manuální plnění přes násypku s ochrannou mříží a držákem
plastových pytlů, který se využívá během vyprazdňování. Jednotky
mají inspekční dvířka, průzory, vypouštěcí potrubí pro mísený
materiál a výpusť.
Technické parametry:
* plnicí násypka s ochrannou mříží
* v trubce zabudovaný mísící šnek pro „fontánové“ mísení
* výpustní materiálové potrubí s manuálně uzavíraným ventilem
* spodní dvířka pro vypouštění a kontrolu
* průzor pro vizuální kontrolu hladiny
* zavěšená inspekční dvířka na válci (pouze u větších modelů)
* elektrický ovládací panel s časovačem
* bezpečnostní zařízení dle evropských standardů v provedení CE

Příslušenství za příplatek:
* lopatkové čidlo hladiny granulátu
* držák sací jehly vakuového nasavače
* horní příruba pro instalaci vakuového
nasavače
* inspekční dvířka na potrubí šneku
* příruba pro flexibilní přísun materiálu
* nucené plnění z big bagu
* výše umístěné vypouštěcí potrubí
materiálu s pneumaticko výpustí
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Zásobníky New Omap jsou vhodné
pro uchovávání materiálů ve formě granulátu
v blízkosti procesního zařízení nebo pro
materiál
pro centrální distribuci materiálu. Kapacitní
rozsah je mezi 80 a 500 litry.
V závislosti na typu jsou v provedení
z lakované nebo nerezové oceli. Všechny
jednotky mají podnoží na kolečkách s brzdami.
Řada CS je z lakované oceli a má spodní
výpusť, držák sací jehly a víko.
Řada CT je z nerezové oceli a má krycí víko
s otvorem shora pro vložení čidla.

ZÁSOBNÍKY

ZÁSOBNÍKY
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Firma New Omap navrhla a vyrobila rozsáhlou
řadu skladovacích sil pro využití ve vnitřních
prostorách. FS sila jsou vyrobena z houževnaté
netoxické tkaniny Trevira®. Kromě standardizovaných
rozměrů se dodávají i sila na míru, s ohledem
na co nejefektivnější využití skladovacích
prostor u zákazníka. Rám je skládací, z galvanizované
karbonové oceli, což podstatně sníží náklady na zaslání
a zrychlí instalaci.

Další možnosti (za příplatek):
* konstrukce z pozinkovaného ocelového profilu,
uzpůsobená pro instalaci vakuového nasavače
nad silem
* elektrický vibrátor, který se instaluje na dno
nerezového kužele jako příprava pro odsávací
box; 0,26 kW
* lopatkové čidlo hladiny granulátu z nerezové
oceli a syntetického materiálu, 24 Vac, jako
doplněk sila
* příplatek za zesílené provedení sila pro granuláty
o materiálové hustotě vyšší než 0,7 kg/dm3 a lehčí
než 1 kg/ dm3
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