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vihmakatte võimalus

lindi kiir us 0,5-2,5 m/s
lindi vahetus ilma raami eemaldamiseta

energia säästlikud mootorid
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hüdraulilised kaldkonveierid
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E E L I S E D
•

mobiilne ja kompaktne seade

•

paigaldusaeg kuni 10 min

•

jäik ja kindel tugiraam

•

lai värvivalik

•

ilmastikukindel

•

hõlpsasti integreeritav olemasolevate seadmetega

T E H N I L I N E I N F O

M E I S T
Technobalt Eest i üle 20-aastane ajalugu ja kogemused tagavad hea kvaliteedi ja hinna suhte. Pakume laiapõhjalist konveiersüsteemide ja
mehaaniliste seadmete valmistamise teenust ideest teostuseni koos hoolduse ja varuosadega.

•

lintkonveieri kiir use reguleerimise võimalus tagab ühtlaste materjalivoo

•

suur tel pööretel töötav ja suur t võimsust omav neodüüm magnet (NdFeB) eraldab vär vilised metallid materjalist

•

rootori kiir use sujuv reguleerimine

•

täppislaagrid ja rootori tasakaalustus tagavad sujuva töö

•

rootori ümbris on tehtud klaaskiust, mis on tugevdatud epoksiidvaiguga

•

kõrge kulumiskindluse ja labadega PU- või kummilint. Lint on var ustatud madalate labadega, mis aitavad eemaldada
mustametalli osi.

Technobalt-i värviliste metallide eraldaja (ECS) on kõrgtehnoloogiline seade, mis sor teerib materjalivoost välja värvilised metallid

•

laburünt tihendus harjaste ja T-profiiliga

(n: alumiiniumpurgid). ECS on mobiilne ja kompaktne seade. Saadaval erinevad mudelid erineva tehnilise kirjeldusega. Täiendavaks infoks

•

rootorit käitab 2- või 4-pooluseline Nordi mootor

palun võtke ühendust!

•

rootori pöörlemiskiir us on sagedusmuunduriga reguleeritav vahemikus 0-3000 rpm

•

avariilüliti seadme rikke korral

T Ö Ö P Õ H I M Õ T E

•

lindi kõr valekalde andur väldib lindi mahajooksu tr umlilt

Materjali laadimine toimub seadme alguses olevale vibrolauale, mis jaotab materjali ühtlase kihina lintkonveierile. Konveier transpordib

•

liikumisandur teatab mootori rikkest

materjali üle suur tel kiirustel pöörleva rootori, kus toimub materjalist värvilise metalli eraldamine. Konveieri lõpus olev rootor tekitab mitte

•

eri vär vi signaallambid annavad märku seame režiimidest (töö, avarii, seadistus)

magneetuvates metallides rootori magnetväljale vastupidise märgiga magnetvälja mille toimel värviline metall visatakse üle laadimiskolus

•

var ustatud tööaja ar vestajaga

oleva laba, kõige tagumisse lahtrisse. Puhas materjal kukub rootori ees olevasse lahtrisse. Juhul, kui materjalis on magneetuvaid metalle,

•

lindi puhastamine haripuhastiga (lisa)

siis need tuleb eelnevalt välja sor teerida.

•

vibrolaud seadme alguses tagab materjali ühtlase kihi lintkonveieril
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Technobalt

Eesti

OÜ

põhitegevus eks

on

konveiersüsteemide projekteerimine ja valmistamine,
komponentide

müük

ja

hoolduse

pakkumine

üksikseadmest ter viklahenduseni. Meie klientideks on
ettevõtted, kes kasutavad oma tootmises konveiereid.
Technobalti

müügi-

ja

teenindusvõrk

katab

kõiki

Baltikumi olulisemaid regioone.
Technobalt-i eriliseks tugevuseks on tellija erinevate
vajadustele kohandatud eriprojektide valmistamine. Meie
inseneride meeskond tegeleb igapäevaselt asukohast ja
materjalist sõltuvate eriseadmete väljatöötamisega, mille
pikaajaliste kogemustega projektijuhtide juhendamisel
paigaldab

kompetentne

paigaldusmeeskond.

leiame lahendused kõikidele teie erivajadustele!

Ühiselt

