Adelmann Granulador a tecnologia de amanhã

ANZ 100/200 AS1
novo
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Funil com pressão hidráulica
empurrador e porta para
manutenção

Estator rotativo com detecção
de corpo estranho e ajuste de
sistema eletro-hidráulico

A ANZ em detalhe

Rotor em uma peça com
rolamentos
de
grandes
dimensões e sistema para
troca rápida das facas

Habitação compacta
com desgaste substituíveis
para troca rápida

Sistema hidráulico
de peneiras

Unidade de acionamento robusto
com motor de economia de
energia opcional com inversores
de freqüência
Plataforma de manutenção de
facil acessibilidade a maquina
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Especificações técnicas da ANZ AS:

Benefícios da ANZ AS em resumo:

AS ANZ é uma máquina trituradora
granulador com um rotor único e um
certo número de blocos de facas.

Alta produtividade
Qualidade constante dos grãos finais
Baixa manutenção
Redução do tempo de inatividade para o ajuste entre
segundos durante a operação da planta
Redução dos custos de pessoal através do serviço rápido
Fácil troca das peças de desgaste para o acesso fácil
manutenção da válvula hidráulica

Estas rotação é esmagada em todas as
lâminas opostas (estator) do material.
Até que o material tem o tamanho para
passar através das peneiras e esmagado
em círculo.
Por tamanho da tela da chapa perfurada,
tamanho de grão final pode ser
determinado. Para melhorar a eficiência, em
todo o material fino, o traficante
passa o material no processo de moagem.
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Áreas de trabalho do ANZ 100/200 AS1:
Processamento de lixo eletrônico
Trituração de pneus
Resíduos comercial
Produção de combustível alternativo
Reciclagem de papel
Tratamento geladeiras
etc.

Ajuste do sistema de corte

Descrição técnica:
Potencia do motor:

até 415 kW

Velocidade do rotor:

40 – 480 U/min

Voltagem:

400 V – 50 Hz

Empurrador hidráulica:

11 kW

Peso total:

ca. 40 t

Quantidade das facas de estator:

20 Peças

● com

tecnologia ANZ

● com ajuste interruptor

chanischer Schnittspaltjustierung

Quantidade das facas de rotor:

80 Peças

Adelmann Umwelt GmbH

Quantidade das peneiras:

5 Peças

Johann-Schöner-Str. 73
D-97753 Karlstadt
Tel.: +49(0)9353-7903-0
Fax.: +49(0)9353-7903-68
e-mail: info@adelmann.de
www.adelmann.de
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