IRS Bandhugg

Chopperkvarn för band av stål och plast

Modell 450

Denna tråd- och bandhugg är byggd för större volymer
av förpackningsband av stål eller plast.
Maskinen klarar intermitent hantering av metallband
upp till 32 mm bredd, mjuk ståltråd samt mediumstorlekar av rör.
Med en motor på 0,75 kw motor och ett 35 kg
tungt svänghjul har den så stor klippkraft
att även värmebehandlade stålband kan
kapas snabbt och effektivt.
Maskinen kapar material till behändiga bitar
om 75 mm längd lämpliga för hantering
till återvinning.
Maskinen kan placeras direkt ovanpå en
ståltunna om man inte har ett rullstativ.
Kapar; Sågblad, Plastband, Förpackningsband av stål, Lättare stålvajer med upp
till 9 corder, Ståltråd, Rör av mindre
dimensioner, Bandjärn av mjukt järn
Utrustning för större klippkraft och
kapacitet kan offereras på begäran.

Tekniska Data
Höjd:
Bredd:
Djup:
Vikt total
Motor:
Svänghjul
Volt
Matning:
Säkerhet:
Inmatning
Kapacitet
Optioner

390 mm
680 mm
920 mm
140 kg
0,75 kw
35 kg
230 V Enfas
ca 33 meter/min
Frisläpp av materialmatning
med spak på vänster sida.
44 x 20 mm
6 st. plastband eller 2 st.
stålband 19 mm åt gången
¤ Separat rullstativ enligt bild
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KAPACITET
Draghållfasthet
upp till 1 GPA

Bredd mm
10
13
16
19
22
¤25
¤32
¤38

Tjocklek mm
3,3
2,3
1,5
1,5
1,0
1,0
0,51
0,51

¤ Bör ej matas in i maskin med lås eller om banden är vikta
¤ Minska med ½ om banden är vikta
¤ Lyssna med tillverkare angående material som ej beskrivs i
tabell
MAX DIAM. Solida mat. hög draghållfasthet
MAX DIAM. Solid Aluminium o. Koppar
MAX DIAM. Tråd
Daglig volym (guide)

5,2 mm
6,4 mm
6,4
68 kg / 24 tim
Distributör

