SERIE 7 Inbyggnads pressar - För metall, damm, pulver samt diverse material

RAP och RSP
•

Information • Funktion • Storlek •

RAP med fristående hydraulik/tratt

Teknisk specifikation •

RAP inbyggd till fräs/svarv

Denna serie RUF pressar är anpassad för inbyggnad direkt till
bearbetande maskiner eller vid damm filter. Kan användas för
metallspån, pulver och diverse material typer. Finns med olika
presstryck. Maskinen kan anpassas efter placering och med ett
hydraul aggregat och elskåp för flera enheter. Kapacitet
beroende på material. Vid pressning av våt fraktion pressas
vätska ut och kan pumpas tillbaka till bearbetande maskiner
eller central renings anläggning. In och utmatnings utrustning
samt diverse tillbehör finns som optioner. Storlek på briketter är
d = 40 eller fyrkant 60x40 Höjd mellan 10 till 50 mm.

RSP inbyggd till laserdamm filter

Damm från Laserskärning

Metallspån briketterat

Fördelar
• Pressen är enkel och kompakt och kan ställas anpassas efter placering.
• Levereras drifts färdig vid leverans klar för igångkörning efter anslutning av ström
• Pålitlig och slitstark med lång livslängd
• Minimal friktion under pressning med lågt slitage som påtaglig fördel.
• Maskinen är designad för 24 timmars drift med automatik
• PLC styrning Siemens med avancerade inställnings möjligheter via panel på utsidan av elskåpet.
• Styrning av extern utrustning möjlig från PLC på maskin.
• Mycket låg motorstyrka med hög kapacitet per förbrukad kW jämfört med andra koncept för pressning.
• Material storlek som kan matas till maskin upp 50x50 mm. (Beroende av material typ)
• De flesta typer av metaller eller material kan pressas med presstryck upp till 3800 kg/cm2.

• Volymvikt på färdiga briketter pressat material beroende på typ av material.
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Orientering av maskin kan anpassas till förutsättningar på plats för inbyggnad till bearbetande
maskiner eller filter. Samt special tratt i olika format och placering åt höger eller vänster. Elskåp och
hydraulik separat eller önskad riktning. Nedan från vänster RAP bild 1, 2 och till höger RSP
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