
Vertikální drtič kovů, typ KB, pro třísky a špony
Drtí dlouhé třísky a špony na malé kousky pro úsporu nákladů na přepravu a pro další
zpracování.

Nederman KB 10-49 je vertikální drtič kovových třísek určený pro
zpracování špon, spirálových špon a drátěnky. Drtič zpracovává
velké množství materiálu a redukuje jej na malý objem špon. Díky
tomu je drtič ideální pro nakládání s velkými objemy špon. Drtič je
používán v průmyslových odvětvích, kde je nežádoucí zpracovávat
velké objemy špon, které je potřeba, vysušit nebo briketovat.
Integrovaný separátor konců tyčí zajišťuje vysokou funkčnost a
efektivitu systému.

Drtič je určen pro uhlíkovou ocel, nerezovou ocel a jinou legovanou
ocel o pevnosti v tahu do 1,200 N/mm2, hliník, litinu a titan.

Technický popis vertikálního drtiče

Vertikální kovový drtič typu Nederman typu KB kontinuálně třídí a
drtí drátěnku, třísky a kovové špony i při nízkých otáčkách nožů.
Drtič může přijmout najednou velké množství a redukovat jej na
kontinuální proud odpadu. Díky tomu je drtič ideální pro instalaci do
systému zpracování třísek.

Drtič je používán v průmyslových odvětvích, kde je velké množství
kovového odpadu problémem a před dalším zpracováním je nutné
jej odstředit nebo briketovat. Drtič je určen pro následující druhy
třísek:
• uhlíková ocel
• nerezová ocel
• jiná legovaná ocel s pevností v tahu do 1,200 N/mm2
• hliníkové slitiny
• litina
• titan

Velmi nízké provozní náklady
Hlavním principem drtičů Nederman je umožnit, aby kusy materiálu
byly drceny proti sobě navzájem - bez lisování nebo řezání.
Tento princip znamená velmi malou spotřebu energie a velmi malé
opotřebení, např. KB49 má výkon 8 tun za hodinu při příkonu 45 kW
(60 koní).

Všestranné použití
Drtiče přijímají většinu druhů materiálu bez ohledu na tvar. Mohou
být plněny přerušovaně drapákem, vozíky, překlopnými kontejnery
nebo kontinuálně dopravníkem.

Vysoká spolehlivost
Na rozdíl od kladivových drtičů nebo mlýnů nejsou drtiče Nederman
citlivé na velké shluky odpadu nebo zhutněný odpad. Dokonce i
velké kusy jsou drceny s malým příkonem 5,5 kW.

Nízká hladina hluku
Drtič funguje normálně při 82 dB (A). To znamená, že jsou tiché a
snadno se instalují, protože nemusí být odhlučňovány, nebo
umístěné ve speciálních místnostech.
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Vertikální drtič kovů, typ KB, pro třísky a špony

POZNÁMKA! Neprodává se v USA.

• Velmi nízké provozní náklady
• Proměnlivé dávkování
• Proměnlivé dávkování
• Low noise level

Název produktu Vertikální drtič kovů, typ KB, pro
třísky a špony

Instalace Vnitřní
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*Continuous capacity, estimated.
The capacity depends on specific weight, size and shape of the chips.
Steel and brass chips: 400 - 700 kg/h
Aluminium chips: 150 - 250 kg/h
**Bar end rejector: Pneumatic.
Motor Power: 7,5 kW
Continuous capacity, estimated.
The capacity depends on specific weight, size and shape of the chips.
Steel and brass chips: 400 - 700 kg/h
Aluminium chips: 150 - 250 kg/h
Noise level: 73 dB(A)
 
***Bar end rejector: Hydralic.
Motor Power: 15 kW
Continuous capacity, estimated.
The capacity depends on specific weight, size and shape of the chips.
Steel and brass chips: 800 - 1000 kg/h
Aluminium chips: 250 - 350 kg/h
Noise level: <70 dB(A)
 

 

Vertikální drtič kovů, typ KB, pro třísky a špony

[image] Jméno datasheetu Hmotnost (kg) [model]

KB10, unit with standard crushing tools
(standard) 800 76351742*

KB10, unit with standard crushing tools
hardened 800 76351744**

KB10, unit with fine crushing tools hardened 800 76351745**

KB20, unit with standard crushing tools
(standard) 1200 76352742***

KB20, unit with standard crushing tools
hardened 1200 76352744***

KB20, unit with fine crushing tools hardened 1200 76352745***
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*Recommended for tough chips and when operation is more than 1 shift per day.

 

Vertikální drtič kovů, typ KB, pro třísky a špony

[accessory] [partno]

KB10 Upper hopper in Hardox 76356041*

KB10, Electrical cabinet
(400V, 50Hz) 76351541

KB20, Upper hopper 76352541

KB20, Electrical cabinet
(400V, 50Hz, 3-phase) 76352641
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Vertikální drtič kovů, typ KB, pro třísky a špony

Funkce:

Šrot je přiváděn do kuželové násypky v horní části drtiče. Ve středu násypky rotuje hřídel s ramenem podavače s vrchní hlavou proti šikmým nožům
na stranách násypky. Rameno a nože společně přivádějí šrot směrem ke spodku násypky, kde se drticí hlava otáčí uvnitř stacionárního drtiče. Šrot
je rozdrcen a rozdělen na krátké třísky drtící hlavou a drtícím kruhem. Po dokončení rozdrcení jsou čipy vypouštěny skrz žlab v rámu. Aby nedošlo
k zablokování pevnými kusy jako konce tyčí, šrouba atd. je drtič vybaven dělitelnými nástroji. Pokud je drtící hlava zablokována, drtič se
automaticky zastaví a otočí. Segment v kruhu se otevře a část může projít otvorem. Drtič pak automaticky obnoví provoz.

Dimensions KB10:
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Vertikální drtič kovů, typ KB, pro třísky a špony

Dimensions KB20:
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