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A

gregat do recyklingu odpadów tworzywowo-tekstylnych, w tym włókienniczych i kompozytów polimerowych może być wykorzystywany w przemyśle włókienniczym, tworzyw sztucznych, meblarskim oraz
budownictwie.
Maszyna przeznaczona jest do rozdrabniania dużych, twardych
materiałów z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, pianek PUR,
gum i tkanin. Agregat jest napędzany silnikiem elektrycznym,
wyposażonym w dwa wały. Nie wymaga wstępnego cięcia rozdrabnianego materiału. Zastosowanie wymiennych sit pozwala
na uzyskanie różnych frakcji rozdrabnianego materiału. Zaletami
urządzenia są wolne obroty modułu rozdrabniającego, niski poziom hałasu i duży moment ścinający. Ponadto innowacyjny agregat spełnia wymagania norm unijnych dotyczących urządzeń
technologicznych.
Moc silnika:			

7,5 kW

Obroty rotora:			

15 obr/min

Ilość noży rotora:			

20 szt.

Średnica sit obrotowych z oczkami:

40 mm

Agregat do recyklingu materiałów tworzywowych
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T

he recycling unit for raw materials and textiles, including
polymer composites, can be used in textile, plastic,
furniture and building industries.

The device grinds large pieces of metal, wood, foams,
rubber and textiles, without it being necessary to pregrind them.
It is powered by an electric engine with two shafts. The use of
exchangeable sieves allows the user to obtain different fractions
of a ground material. The advantage of the machine concerns
low rotations of the grinding module, low noise level, and a high
shear moment. The unit complies with the EU norms concerning
technological devices.

Engine power:			

7.5 kW

Rotation:			

15 rpm

Number of rotor blades:			

20

Diameter of rotating sieves:		

40 mm

Recycling unit for raw materials and textiles
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