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Recykling-Technika

Podajniki
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Zagęszczanie dużych objętości

Multifunkcjonalny system rozbudowy

Pozioma belownica kanałowa
Integracja systemowa lub pojedyńcze posadowienie

Pozioma below



Pozioma belownica kanałowa seri PRIMA znajduje zastosowanie w zagęszczaniu dużych 
objętości surowców wtórnych różnych frakcji, formując belki utrzymujace swój kształt o 
wadze pożądanej na rynku surowców wtórnych.
Solidna budowa tej seri maszyn gwarantuje wysoką sprawność użytkową.
Zasyp materiału może odbywać się manualnie lub poprzez różnorodne podajniki.
Skonstruowana odpowiadając wymaganiom norm, nowych regulacji prawnych 
dotyczących maszyn, wyposażona w sterownik  SPS/PLC (S7 Siemens), jest PRIMA 
optymalnie przygotowana do wszystkich zastosowań. Do belownicy PRIMA istnie-
je szeroka paleta funkcjonalnych rozszerzeń. Późniejsze opcjonalne doposażenie jest 
uwzględnione w bazowej konfiguracji.

Belownice kanałowe PRIMA są łatwe do zainstalowania oraz, do zintegrowania z proce-
sami produkcyjnymi. 
Krótki czas przygotowania do pracy przy instalacji drutu, szybka i pewna naprawa zer-
wanego drutu odbywająca się na zewnatrz, łatwe czyszczenie poprzez podwyższone 
nogi ramy, daje oszczędności czasu i kosztów konserwacji oraz serwisu maszyny.

·  Chłodnica oleju/ -podgrzewanie      ·  3-st. aut./ hydrauliczne przestawianie kanału
·  Klapa wstępnego prasowania   ·  Mozliwość połączenia z rozdrabniarką
·  Duży wyświetlacz do długości beli   ·  Indywidualny lej zasypowy
·  Podajniki taśmowe     ·  Systemy transportu wewnętrznego
·  Rozdzielacz materiału (Wirbulator), np. przy zastosowaniu w drukarni
·  Podajniki taśmowy z lejem zasypowym w  róznych wariantach wykonania

Pozioma belownica kanałowa           Seria

DANE TECHNICZNE PRIMA 60 PRIMA 80

Moc silnika 15 kW 37 kW

Siła prasowania 600 kN/ 60 t 800 kN/ 80 t

Wydajność  *max. 5 t/ h 12 t/ h

Czas cyklu (p. jałowa) 25 Sek. 19 Sek.

Wydajność objętość. * ok. 100 m3/ h ok. 250 m3/ h

Siła prasowania 78 N/ cm3 92 N/ cm3

Ciśnienie robocze 250 bar 250 bar

Złącze kablowe 3x400 V, N, PE/ 50 Hz 3x400 V, N, PE/ 50 Hz

Napięcie sterowania 24V DC 24V DC

Przestawianie kanału pionowe / automatyczne pionowe / automatyczne

Wiązanie 4-krotne pionowe auto. 4-krotne pionowe auto.

Waga belki* do 500 kg do 600 kg

Długość belki regulowana regulowana

Wielkość belki S x W: 1.100 mm x 700 mm S x W: 1.100 mm x 700 mm

Kanał zasypowy S x D: 1.200 mm x 1.100 mm S x D: 1.200 mm x 1.100 mm

Wysokość urządzenia 3.575 mm 3.575 mm

Szerokość urządzenia 2.155 mm 2.155 mm

Długość urządzenia 8.300 mm 8.300 mm

Masa własna netto ok. 10.500 kg ok. 16.000 kg
* zależne od surowca

Stopień 
zagęszczenia*

PRIMA 60 PRIMA 80

35 kg/ m3 papier/karton 4,5 t/ h 6,5 t/ h

60 kg/ m3 mat. mieszany 7,0 t/ h 11,0 t/ h

100 kg/ m3 mat.segreg. 10,0 t/ h 16,0 t/ h
* zależne od surowca

Solidna i wydajna

Oszczędność czasu i kosztów

Różnorodne opcjonalne możliwości



Pozioma belownica kanałowa           Seria

· wysoka odporność ramy na skręcanie odporna na siły
 do ok. 1000 kN/ 100 t
· przyjazna dla konserwacji i serwisowania budowa

Korpus/ Rama nośna

· podwyższone nogi ułatwiają czyszczenie (400 mm)
· osłonięte prowadzenie drutu w rurach pod kanałem
· dokładne prowadzenie tłoku prasującego poprzez regulowane   
 prowadnice teflonowe
· automatyczny ubijak materiału pozbawiony ostrych krawędzi
· krótka zsuwnia belek może być użyta jako płyta blokująca do  
 rozruchu maszyny

Prasowanie

· automatyczne, pionowe, 4-krotne wiązanie
· usuwanie zerwanego drutu odbywa się poza maszyną, nie  
 w kanale prasowania,
· większe bezpieczeństwo i  znaczna oszczędność czasu

Wiązanie

· inteligentny i kompaktowy blok hydrauliki
· zowór blokujący przy wiązaniu, olej hydrauliczny płynie tylko
 w obiegu zbiornika, brak ciśnienia wytwarzanego w układzie
· praca w trybie szybkim i obciążeniowym (włącznik różnicowy)
· brak zaworu z przodu i z tyłu do przestawiania kanału
· cicha pompa hydrauliczna (72 dB)

Hydraulika

· prosta, logiczna obsługa
· cyfrowe SPS/PLC Sterowanie Siemens S7
· wywołanie parametrów poprzez GPRS możliwe opcjonalnie
· zdalny przegląd / Remote Access możliwy opcjonalnie

Sterowanie

· szybka regulacja noży odcinajacych (oddzielnych 5 elementów,  
 wymiennych osobno)
· części zużywalne, łatwa i szybka wymiana
· konserwacja siłownika oraz płyty prasującej możliwa od tyłu  
 maszyny

Konserwacja/ Serwis



cicha pompa hydrauliczna (72 dB),
inteligentny blok hydrauliki,
przyjazna dla konserwacji budowa

Hydraulika
automatyczny ubijak materiału
pozbawiony ostrych krawędzi

Ubijak
automatyczne, pionowe, 4-krotne
wiązanie z komfortowym prowadze-
niem  drutu,
usuwanie zerwanego drutu odbywa 
się poza maszyną, nie w kanale 
prasowania,
większe bezpieczeństwo i  znaczna 
oszczędność czasu

Wiązanie

konserwacja siłownika oraz płyty 
prasującej możliwa od tyłu maszyny

Konserwacja/ Serwis

podzielone na 5 elementów, wymien-
nych osobno

Noże odcinające

podwyższone nogi i przyjazna dla ser-
wisowania budowa ułatwia czyszczenie

Czyszczenie

wysoka odporność ramy na skręcanie, 
przyjazna dla konserwacji i serwisowa-
nia budowa 

Korpus/ Rama nośna

skrzynka sterująca ze sterowaniem S7

Sterowanie
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