
Rozrywacz do worków model BOF 30 - silnik hydrauliczny  (STAŁE OSTRZE) 

Maszyna przeznaczona do rozrywania worków 10 – 18 litrowych bez uszkodzenia ich zawartości. 
Konstrukcja wału jest mocna, a nieruchome ostrza na górze wału rozrywają worki i wydobywają 
materiał.  Przy tym materiały/worki dociska się delikatnie od góry w kierunku wałka tłokami 
sprężynowymi.

Maszyna posiada hydrauliczny wał napędowy z wbudowaną ruchomą podłogą o niskiej prędkości. 

Worki/odpady są podawane powoli przez zabudowany przenośnik taśmowy. Podajnik napędzany 
silnikiem elektrycznym z motoreduktorem.

PAM Bag Opener, to wysoce skuteczna technologia rozrywania worków, która eliminuje potrzebę 
ręcznego otwierania. Materiał w workach jest podawany do rozrywacza worków PAM za pomocą 
przenośnika podającego, aby uzyskać równomiernie odmierzone natężenie przepływu. Duże, 
przeciwbieżne bębny skutecznie otwierają worki i uwalniają zawartość, która jest wyładowywana 
z dna maszyny. Rozrywacz do worków PAM jest przeznaczony do przetwarzania materiałów bez 
uszkadzania towarów. 

KORZYŚCI

• Większa wydajność przetwarzania niż w sortownikach ręcznych
• Niskie koszty utrzymania i eksploatacji
• Nie uszkadza zawartości worków
• Drzwiczki po obu stronach, ułatwiające czyszczenie urządzenia 
• Wytrzymała konstrukcja zapewniająca skrócenie przestojów i długą żywotność
• Zamocowane ostrze w wale 

DANE TECHNICZNE

 Szerokość rozrywacza mm 1 300
 Długość rozrywacza mm 1 632
 Wysokość rozrywacza mm 1 270
 Całkowita długość urządzenia mm 6 000 (około) 
 Długość przenośnika podającego   mm 3 000 
 Szerokość przenośnika   mm 1 300 
 Przepustowość / wydajność kosza m3 4.68
 Przepustowość / wydajność 12 ton / h
 Ostrze w wale Stałe otrze  
 Główny napęd kw 1x15 
 Silnik hydrauliczny  MT 200 (wał główny napędzany silnikiem 

hydraulicznym) 
 Silnik elektryczny przenośnika i motoreduktor kW 3 X Wytrzymały motoreduktor
 Przybliżona waga  8 500 kg
 Układ napędowy Hydromechaniczny
 PLC do zarządzania automatyzacją, sytuacjami awaryjnymi
 Ochrona IP54
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 System odwracalny 
 Przyrządy kontrolne z certyfikatem CE
 Panel Elektryczny Apart.

KOMORA ROBOCZA 

 ostrza wykonane z Hardox Surfaces
 Łożyska do obudowy wałów 

KOLORY
Klient  może  wybrać  kolor  RAL  lub  użyć  standardowego  koloru  PAM  (czarno-pomarańczowy).  Przed
malowaniem spód jest czyszczony, malowany dwiema warstwami ochronnymi i na koniec otrzymuje kolejne
dwie warstwy wykończeniowe. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Maszyna zbudowana zgodnie z normami  Unii Europejskiej  (CE).  Dostarczany z instrukcją obsługi  i
instrukcją konserwacji w języku angielskim. 

Bartontech  |  ul. Wodna 10,  89-412 Sośno  |  www.bartontech.pl
            



Bartontech  |  ul. Wodna 10,  89-412 Sośno  |  www.bartontech.pl
            



Bartontech  |  ul. Wodna 10,  89-412 Sośno  |  www.bartontech.pl
            



Bartontech  |  ul. Wodna 10,  89-412 Sośno  |  www.bartontech.pl
            



Bartontech  |  ul. Wodna 10,  89-412 Sośno  |  www.bartontech.pl
            


	DANE TECHNICZNE

