”Seller” aktion
Tørlufttørrer, mobilenhed
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Wittmann DRYMAX Primus E30-70-M:
Teknisk data:
2-kammer tørlufttørrer for kontinuerlig granulattørring optil 130
°C.
Generelt:
• Anvendelse for tørlufttørring af plastgranulat.
• Klima uafhængigt dugpunkt.
• Regenerering med termostat kontrolleret temperaturstyring, med
sikkerhedskredsovervågning.
• Mikroprocessorstyring med funktionsdisplay, fejlmelding og ugeur.
• MSF – Materiale Sikkerheds Funktion forhindrer overtørring og
Termisk nedbrydning af plastgranulatet.
• Energioptimeret regenerering med flow-overvågning.
• Micro-filter for retur-luft
Tørreenhed Primus E60:
• Opbygget med 2-tørreceller for kontinuerlig konstant luftkvalitet.
• Blæser for tørring og regenerering.
• 2 regenereringsvarmeenheder (der anvendes kun 1 ad gangen)
• Mikroprocessorstyret ventilstyring for optimalkontrolleret proces
og regenereringscyklus.
Tørresilo:
• Isoleret tørresilo 70 i rustfrit stål med skueglas.
• Hængslet låg for hurtig adgang til tørresilo.
• Suge kasse med 1 stk. VTA-udtag Ø 40mm.
• Manuelt betjent tømmespjæld under sugekasse.
Teknisk information:
• Minimal proces lufttemperatur 80 °C
• Maksimal proces lufttemperatur 130 °C
• Lufttilslutninger for henholdsvis proces og returluft DN40
• Dugpunkt optil ÷ 40 °C
• CAN-BUS interface
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2 stk. FEEDMAX S3Net - Package:
• materialetransportør, for frit flydende granulat
• komplet med højtydene integreret turbinemotor 1100 W
• mikrofiber filter, med pneumatisk afrensning med ”air blow• back”
• materialetransportør udført i rustfrit stål, volumen 3 liter
• ambi• LED statusindikering integreret
• stort udfaldsspjæld for problemfri ud• dosering
• materialesuge slange tilslutning Ø 40 mm
• spændingsforsyning 240V, luft tilslutning 5• 6 bar
• inklusiv 5 meter PVC slange Ø 40 mm, med antistatisk afledning
• inklusiv 1 stk. sugelanse Ø 40 mm, længde 800 mm
• let og enkel rengøring via hængslet top med integreret motor og
filter
Option: Touch• styringsenhed for optil 6 enheder, kan tilkøbes.
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1. stk. MH203 Materialetragt for sprøjtestøbemaskine:
• materialetragt udført i rustfrit stål med skueglas, volumen 3 liter
• tilslutning til materialetransportør med spændebånd.
• flange med multitilpasningsslidser, passende for direkte montering

Samlet ”seller” pris: Ring til vor salgsafdeling.

