Brickman 300

Brickman 300
Výhody
•
•
•
•
•

Jednoduchá obsluha
Minimální nároky na obsluhu
Zvyšuje bezpečnost práce
Jedinečná lisovací schopnost
Zásadně snižuje náklady na logistiku
odpadů
• Jednodušše rozšířitelný o automatické
plnění a zpracování výsledných briket
• Výsledné brikety není potřeba vázat
• Brikety lze dál recyklovat nebo použít jako
palivo

Nabízí
•
•
•
•

Bezpečnou obsluhu
Možnost průběžného plnění
Jednoduchou automatizaci plnění
Nízkou hmotnost a požadavky na podlahovou plochu

TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
tel. +420326991089
mob. +420603545149
email: emil.brozek@tomra.cz

Brickman 300
Technické specifikace
Brickman 300
A:2270 mm
C:1360 mm
E:1880 mm
G:2190 mm
I: 140 mm
K:210 mm
M:1440 mm
O:825 mm

B:1950 mm
D:1500 mm
F: 850 mm
H:3040 mm
J: 950 mm
L: 840 mm
N:600 mm
P:1100 mm

Nejjednodušší způsob
jak zpracovat odpad
Brickman 300 je konstruován pro to
nejefektivnější lisování odpadu.
Jediné co musíte udělat, je vložit materiál do násypky a stisknout tlačítko
start. Výsledkem je neuvěřitelně kompaktní ”mini” balík - briketa, kterou lze
dál recyklovat nebo použít jako palivo.
Brickman nikdy neodpočívá je stále
připraven k lisování!

Jednoduché umístnění a
automatizace
Hmotnost

1,600 kg

Tlak na odpad

25 tons, 250 kN
50 kg/cm2

Brikety

80x80x100-300 mm
až 600 kg/m3

Velikost plnícího otvoru
Násypka:

0.75 m3

El. přípojení

Napětí:400 V 3-phase, 50 Hz
Jištění:
25 A (char. C)
Motor:
7.5 kW
Ovládací napětí:
24 V
Třída krytí:
IP 55
CEE koncovka:
32 A (IP44) 5-pin
Ovládání:
PLC systém

Hydraulika

Dvojité lamelové čerpadlo
Pracovní tlak: max. 200 bar

Díky kompaktnímu provedení, nízké
hmotnosti a hladině hluku je Brickman
300 ideální pro vnitřní použití. Tedy tam
kde odpad vzniká. Není nutné objemný
odpad převážet pro venkovní lisování.
Plnění lisu a skladování briket může
probíhat několika možnými způsoby dle
Vašich požadavků
- násypka, dopravník, kontejner atd.
Dále model Brickman 300 nabízí
plně automatizované řešení, opět dle
požadavků zákazníka.

Our promise to You!
• Orwak financial solutions
• Orwak non-stop service

Jedinečná lisovací
schopnost

For further information please contact
Your local Orwak dealer.

Model Brickman 300 dosahuje poměru
lisování neuvěřitelných 20:1 to znamená
maximální snížení nákladů spojených s
logistikou odpadů.

Hydraulický olej:
Statoil HVXA 32 <+5°C
Olejová nápň:
160 litrů
Barva RAL 2001 (oranžová)
Hladina hluku:
68 dB (A)
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Papír
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