
Briketovací lis na kovové třísky
Briketovací lis na kovové třísky zpracovává krátké volné špony z obrábění neželezných
nebo železných kovů a litiny do válcových briket.

Lisujte kovové třísky na pevné brikety, abyste dosáhli finančních
výhod díky lepší recyklaci a jednoduššímu nakládání s odpady.

Lis na kovové třísky zpracovává krátké volné třísky z obrábění
neželezných nebo železných kovů a litiny do válcových briket. Lis s
uzavřenými matricemi je určen pro železné kovy a litinu. Vyrábí
válcové brikety o průměru od 60 do 80 mm a délce až 110 mm.
Pomocí vstupní násypky, dopravníku, třídicího stroje a snímače
hladiny materiálu může být proces briketování plně automatizován.

Technický popis briketování kovových třísek

Krátké kovové třísky jsou dodávány šnekem nebo vtlačovány do
komory, kde se provádí lisování ve válcovité matrici. V lisu jsou dva
válce, první naplňuje komoru a druhý lisuje třísky do kompaktních
briket.

Lisovací metoda zajišťuje produkci shodných briket a rovnoměrné
zhutnění materiálu. Briketovací lis je vybaven zásobníkem o objemu
200 dm3, s vibrátorem a olejovým chladičem.

Lis kovových třísek je ideální i pro briketování krátkých plechových
třísek z lehkých kovů jako je hliník. Lis je vybaven zásobníkem 1-3 m3
v závislosti na požadované specifikaci. Zásobník je plněn
nakladačem, překlopnými vozíky nebo dopravníkem. Zásobník má
dvě ramena s frézami, které se otáčejí a plní materiál do vstupního
kanálu se šroubem, který směřuje materiál do lisovací komory. Lis
pracuje s tlakem 83 MPa (1200 psi) a vyrábí brikety o průměru 60
mm (2,36 ").

POZNÁMKA! Neprodává se v USA.

• Šetří místo
• Úspory nákladů na vnitropodnikovou a externí dopravu
• Úspory nákladů na vnitropodnikovou a externí dopravu
• Zvyšuje hodnotu odpadu

Název produktu Briketovací lis na kovové třísky
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*Function BP type press
Short chips are screw fed or pressed in to a chamber where the compressing takes place in a cylindrical die.
There are two cylinders in the press the first are filling the chamber, and the second is compressing the chips into dense briquettes. The pressing method
ensures high, uniform
material and uniform material compaction.
The press is equipped with 200 dm3 hopper, with a vibrator and oil cooler.
**Function BCM type press
The BCM Type press is perfect for briquetting of short swarf of light metals of type aluminium. The briquetter is equipped with a bunker of 1-3 m³ depending on
requested specification.
The bunker is fed by a truck, skip hoist or a conveyor. The bunker has two arms with cutters which are rotating in the bunker and feeds the swarf into an inlet
channel with screw which forwards the swarf to the press chamber.
The briquetter is pressing with a pressure of 83 MPa and produces briquettes with a diameter of 60mm.
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[image] Jméno datasheetu Hmotnost (kg) [model]

Briquetter BP100, capacity 100 kg/h 900 BP100*

Briquetter BP200, capacity 200 kg/h 3000 BP200*

Briquetter BP350, capacity 350 kg/h 4000 BP350*

Briquetter BP500, capacity 500 kg/h 4200 BP500*

Briquetter BP800, capacity 800 kg/h 5400 BP800*

Briquetter BCM 50, 70 Hopper 1 m³ BCM50-1**

Briquetter BCM 100, 150 Hopper 1 m³ BCM100-1**

Briquetter BCM 50, 70 Hopper 3 m³ BCM50-3**

Briquetter BCM 100, 150 Hopper 3 m³ BCM100-3**
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Technická data
Briketovací lis BMC

Technická data
Nriketovací lis BP
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Rozměry Briketovací lis BP

Rozměry BMC
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