CM-3500

Wydajność:
Materiał

Zadmuch

Celuloza
2041 kg/godz (*2450 kg/godz)
Włókno szklane
817 kg/godz (*1361 kg/godz)
Wełna skalna
998 kg/godz (*2268 kg/godz)
Celuloza na mokro
40 worki/godz
*opcjonalnie śluza 30,5 cm x 60,9 cm - 5 & 10 hp PD
Blower

System CM-3500XL z podwójnymi
zbiornikami dozującymi oferuje
optymalną wydajność,
wszechstronność aplikacji i bogate
wyposażenie w standardzie, które są
proste w obsłudze i konserwacji. Jest to
maszyna, która oferuje praktyczne
rozwiązanie zarówno dla
początkującego wykonawcy, jak i dla
dużych instalatorów.
Zwarta konstrukcja systemu z
niewielkim zapotrzebowaniem na moc.
CM-3500XL można transportować w
ciężarówce lub na przyczepie i ustawiać
w ciągu kilku minut w celu
natryskiwania na mokro lub
dmuchania. Ten zaawansowany system
z niezależnymi zwijaczami na węże,
podgrzewanymi zbiornikami wody i
generatorem zapewnia wszystko, czego
potrzebujesz do przenośnego,
samonośnego systemu natryskowego.
Zmniejszony pobór mocy tego systemu
pozwala na użycie 230 V, 50 A mocy w
miejscu pracy z sieci w celu
zaoszczędzenia kosztów generatora.

Optymalna wydajność z każdym materiałem

CM-3500S ‘Standard’
Bliźniacze „ślimakowe
rozdrabniacze podawcze”
pracujące z różną prękością
*Machine Shown
with Options

Opis:
•Waga: 612.3 kg (4 Blower Box)
623.7 kg (5hp PD Blower)
650 kg (10hp PD Blower)
•Wymiary: 211 cm l x 61 cm w x 135 cm h
(216 cm wys. z opcją przedłużenia zbiornika)
•Pojemność zbiornika:
•Suchy: 0.47 m3
•Recycle: 0.21 m3
•Razem: 0.68 m3 (1,3 m3 z powiększonym zbiornikiem)
•Opcje śluzy:
•Ø30.5 cm. x 50.8 cm L,440 mbar z rurą wylotową 76 mm
•Ø30.5 cm. x 60.9 cm L,440 mbar z rurą wylotową 76 mm
•Opcje napędu silnika: 1500 W
•Opcje dmuchawy:
•7 amp. / 240 m3/hr. (4 Blower Box)
•5 h.p. - 380 m3/hr. (PD Blower)
•10 h.p. - 594 m3/hr. (PD Blower)
•Wymagania dotyczące zasilania:
•
•10/10/10 A, 230 V potrójne wejście (4 Blower Box)
•
•10 A, 400 V 3PH, pojedyńcze wejście (5hp PD Blower)
•
•20 A, 400 V 3PH, pojedyńcze wejście (10hp PD Blower)
•

Rozdrabniarka turbo o
dużej prędkości
maksymalizuje jakość,
wydajność i produkcję.
Podwójny rozdrabniacz
wykonany ze stali nierdzewnej
do dozowania surowców
wtórnych i suchych włókien
Oddzielna skrzynia biegów
i silnik zapewniają
ekonomiczną wymianę.

Dodatkowe opcje
Pełna rozbudowa zbiornika
Podzielone rozszerzenie zbiornika
Bezprzewodowy system zdalny
Zgodność z CE

Porównanie dmuchaw
Blower Box (4 dmuchawy odśrodkowe)
Ta opcja stanowi ekonomiczny wybór, który zaspokoi potrzeby większości
kontrahentów. Żywotność dmuchawy wynosi ok. 1200 do 1500 godzin oraz można
je wymienić.

5 h.p. & 10 h.p. Positive Displacement (P.D.) Blowers
Doskonała wydajność i wytrzymałość (od 10 lat), zasięg natrysku i próżni do 60 m.
Obejmuje wszystkie funkcje i zalety dużych pojemników z odpowiednim powietrzem
nadmuchowym i odkurzającym, co zapewnia niższą cenę i mniejsze zapotrzebowanie
mocy.
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CM-3500VH ‘Vac Hood’
Innowacyjny Vacuum Hood
(Kaptur odkurzacza) oferuje
wielofunkcyjny system
maszynowy.

*Machine Shown
with Options

Opis:
•Waga: 658 kg (4 Blower Box)
726 kg (5hp PD Blower)
752 kg (10hp PD Blower)
•Wymiary: 229 cm l x 61 cm w x 196 cm h
(216
216 cm wys. z opcją przedłużenia zbiornika)
•Pojemność zbiornika:
•Suchy: 0.47 m3
•Recycle: 0.34 m3
•Razem: 0.81 m3 (1,16 m3 z przedłużeniem zbiornika)
•Opcje śluzy:
•Ø30,5cmxDł.: 50,8cm,440mbar z rurą wylotową 76 mm
•Ø30,5cmxDł.: 60,9cm,440mbar z rurą wylotową 76 mm
•Opcje napędu silnika: 1500 W
•Opcje dmuchawy:
•7 amp. - 240 m3/hr. (4 Blower Box)
•5 h.p. - 380 m3/hr. (PD Blower)
•10 h.p. - 594 m3/hr. (PD Blower)
•Wymagania dotyczące zasilania:
•10/10/10 A, 230 V potrójne wejście (4 Blower Box)
•10 A, 400 V 3PH, pojedyńcze wejście (5hp PD Blower)
•20 A, 400 V 3PH, pojedyńcze wejście (10hp PD Blower)
•Wymaga próżni (do zakupinia osobno)

Rozdrabniacze zapobiegające
mostkowaniu ułatwiają
płynne przemieszczanie
włókna z recyklingu.

Zdejmowana wewnętrzna
przegroda zbiornika
zapewniająca dużą moc
zadmuchu.

Dodatkowe opcje
•
•
•

Pełne rozszerzenie zasobnika
Bezprzewodowy system zdalny
Zgodność z CE

Vac-Hood vs.
Vac-Pack

Vac-Hood Ekonomiczny przy niskim zużyciu energii. Dodatkowa próżnia jest
zapewniana przez podwójną maszynę, która może być używana do recyklingu
pustych ścian lub może być również używana w oddzielnym obszarze roboczym do
izolacji strychu, podczas gdy CM-3500 wykonuje inne prace

Vac-Pack ta technologia oferuje system próżniowy o niskim ciśnieniu bez
spowalniania produkcji i rozładowuje się do leja neutralnego w przyczepie /
ciężarówce, nie powodując nagłych skoków powietrza ani pyłu. Ten system oferuje
szybką, płynną aplikację natryskową, minimalizując jednocześnie czas konfiguracji i
maksymalizując wytrzymałość systemu.

Optymalna wydajność z każdym materiałem

CM-3500VP ‘Vac Pack’
Zastrzeżona technologia VacPack.
*Machine Shown
with Options

Opis:
•Waga: 794 kg (Dual - 5hp PD Blowers)
820 kg (10hp & 5hp PD Blowers)
•Wymiary: 310 cm l x 61 cm w x 216 cm h
•Pojemność zbiornika:
•Suchy: 0.47 m3
•Recycle: 0.23 m3
•Razem: 0.67 m3 (1.08 m3 z przedłużeniem zbiornika)
•Opcje śluzy:
•Ø30,5cm x Dł.: 50,8 cm, 440 mbar z rurą wylotową 76 mm
•Ø30,5cm x Dł.: 60,9 cm, 440 mbar z rurą wylotową 76 mm
•Opcje napędu silnika: 1500 W
•Opcje dmuchawy:
•Dual 5 h.p. - 380 m3/hr. (PD Blowers)
•10 h.p. - 594 m3/hr. & 5 h.p. - 380 m3/hr. (PD Blowers)
•Wymagania dotyczące zasilania:
•10 A, 400 V 3PH, pojedyńcze wejście (5hp PD Blower)
•30 A, 380 V 3PH, pojedyńcze wejście
(10hp PD Blower & 5hp PD Blower Vacuum)

Rozdrabniacze zapobiegające
mostkowaniu ułatwiają
płynne przemieszczanie
włókna z recyklingu.

Podwójne nierdzewne
elementy sortujące SlideGate
do dozowania włókien z
recyklingu i suchych.

Dodatkowe opcje
•
•

Bezprzewodowy system zdalny
Zgodność z CE

Akcesoria

Zwijacze do
węży

Węże i złączki

Zbiorniki na
wodę

Generatory

Pompy
wodne

Wałek
wyrównujący

Dysze
natryskowe

Vacuum
Wands
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