RJD-800D Extruder
Műszaki leírás:
Fejlett nemzetközi technológiát és számos innovációt tartalmazó műanyag síkfóliát
gyártó extruder. A berendezés két-, vagy háromrétegű PP, PS, PE síkfólia gyártására
alkalmas. Ezzel készült lemez az eldobható műanyag poharak, tálcák, tálkák és
dobozok gyártásánál kiválóan alkalmazhatók.
Főbb jellemzők:
Kemény fogaskerekek, nagy nyomaték, alacsony zajszint, hulladék feltekercselő
rendszer, csigák anyaga: 38 crMoAL, nitrogénkezelés: 0,4-0,7mm, elektromos
továbbítást ellenőrző rendszer, hengerek krómozása: 0,08-0,18mm, keménység:
HRC58-62, felületi érdesség ≥ Ra, 5 fűtési zóna és léghűtés a csigánál,
duplanyomaték beállítási lehetőség a feltekercselésnél, energiatakarékos működés,
megszakítás nélküli hidraulikus váltási rendszer, Omron hőmérséklet ellenőrző
- fólia szélessége:

750 mm

- fólia anyaga:

PP, PS, PE

- hengersorok mérete ø:

3x350x900mm

- fólia vastagsága:

PP, PS: 0,3 – 2,5mm

- tekercs átmérő ø:

110

1:32

80

1:30

- motor teljesítménye:

65 kW

- gép összteljesítménye:

110 kW

- gép sebessége:

15 – 20 m/perc

- kapacitása:

200 kg/óra

- mérete:

12x1,8x2,2 m

- súlya:

6.600 kg

- elektromos igénye:

3x380V, 50Hz

RJD-120 Adagoló
Műszaki leírás:
Műanyag nyersanyag, a granulátum adagolására alkalmas gép. A berendezést
közvetlenül a feldolgozógépre, vagy állványra lehet helyezni. Csigázási idő változása
esetén változtatni kell az adagolási mennyiséget.
- gép teljesítménye:

1,1 kW

- adagoló űrtartalma:

120 kg

- szállítócső hossza:

3-5m

- mérete:

950x660x840mm

- súlya:

150 kg

RJD-1100 Keverő
Műszaki leírás:
Síkfólia komponenseinek összekeverésére alkalmas. A keverőtartály belseje acél. Az
alacsony felépítés lehetőséget ad arra, hogy felszívó nélkül lehessen az anyagot
betölteni a keverőbe.

- gép teljesítménye:

2,2 kW

- keverési maximum:

125 kg

- tengelyfordulat:

50

- kapacitása:

500 kg/óra

- mérete:

1100x1100x1050mm

- súlya:

125 kg

RJD-660 Préslégformázó
Műszaki leírás:
A formázó gép PP, PS, HIPS, PET, PVC síkfóliából műanyag tálkák, dobozok
gyártására alkalmas. Szerszámoktól függően több termék gyártható joghurtos pohártól
a gyógyszeres dobozon át műanyag burkolatig. A gép automatikusan behúzza a fóliát,
felmelegíti az alapanyagtól függő értékre, majd a formázás során megnyújtja, és
kivágja. A formázás során keletkezett rácshulladékot a végén feltekercseli. A szerszám
mozgását hidraulikusan vezérli, és az mechanikus mozgás során automatikusan
történik az olajozás. Minden szakaszon hőmérséklet-ellenőrző modul figyeli a gép
beállított

értékeinek

megtartását.

Képernyőérintős

kijelző

segíti

a

könnyű

kezelhetőséget. Stabil működés, megbízható teljesítmény, alacsony zajszint és magas
minőség jellemzi a berendezés működését.
- Használható alapanyag: PP, PS, HIPS, PET, PVC
- Fóliavastagság:
- Max fóliaszélesség:
- Max szerszámméret:

0,25 – 2,5mm
630mm
640-330mm

- Max formázási mélység: 125mm
- Fűtési teljesítmény:

78 kW

- Levegő igény:

2600 l/perc

- Elektromos igény:

3x380V, 50Hz

- Sebesség:

20-30 ütem/perc

Szerszámkészlet
„Gulyástál széria” szerszám
„Gulyástál tető” szerszám
„Gombatál széria” két mélységgel szerszám
„Szögletes tál” két mélyseggel szerszám
„Szögletes tál tető" szerszám
„Pohár" három mélységgel szerszám
A tálkáknál használt fólia anyaga: polipropilén. A termékek alján jelölve lesz: az
élelmiszer-csomagolásra alkalmas szimbólum, az űrmérték és a PP ikon.

RJD-25A Csavar kompresszor
A préslevegő előállítását szolgálja ez a megbízható, nagy teljesítményű kompresszor.
Folyamatos üzemre tervezték.
- Szállított levegő:

3 m3/perc

- Üzemi nyomás:

0,8 MPa

- Légtartály térfogata:

1,5 m3

- Teljesítmény:

18,5 kW

- Súlya:

650 kg

- Mérete:

1250x780x1150mm

RJD-U3 Szerszámhűtő
A használni kívánt polipropilén formázási hőmérséklet-tartománya viszonylag szűk
160-164°C. A működés során felhevült, magas hőmérsékletű szerszám hűtéséről
folyamatosan gondoskodni kell. A késztermék zsugorodására, felületi minőségére, a
pontos

mérettartásra

igen

nagy

hatással

van

a

temperált

hűtés.

A

szerszámtemperálást külön hűtőkör valósítja meg, amelynek keringetését és
elkülönített visszahűtését a szerszámhűtő végzi.
- Hűtési kapacitás:

7912kcal/óra 9,2kw

- Teljesítmény:

3,2kw

- Hűtőfolyadék keringési sebessége:

2,1 m3/óra

- Berendezés mérete:

890x500x840mm

- Elektromos igény:

3x380V, 50Hz

RJD G-B100T Lyukasztó-rakatológép
Műszaki leírás:
A lyukasztó-rakatológépet PP, PS, HIPS, PET, PVC síkfóliából műanyag tálkák,
dobozok gyártása során alkalmazzuk. A gép automatikusan behúzza a fóliát, a
szerszámnak megfelelően elkészíti a dobozok alján lévő lyukakat majd rakatolja a kész
dobozokat. A szerszám mozgását hidraulikusan vezérli, és az mechanikus mozgás
során automatikusan történik az olajozás. Képernyőérintős vezérlő segítségével
vezérelhető a berendezés működése. Stabil kiegyensúlyozott működést négyoszlop
kialakítás biztosítja.
Vágó erő: 10 tonna
Berendezés mérete: 3000x2300x1570mm
Munkaterület nagysága: 700x1200mm
Teljesítmény: 7,5kw
Mozgási tartomány: 50-240mm
Berendezés súlya: 5000 kg

RJD-250 Granulátor
Műszaki leírás:
Formázás során keletkezett anyagfelesleg granulátumozására alkalmas. A betöltő
garaton keresztül jut az alapanyag az aprító térbe. Itt a speciálisan edzett fix és forgó
kések végzik a darabolást. A darálék a kívánt méret elérése után egy perforált rostán
keresztül jut el a kidobónyíláshoz.
- álló kések száma:

4 db

- forgó kések száma:
- darálék mérete ø:

6 db
10,5mm

- motor teljesítménye:

15 kW

- gép méretei:

1600x1200x2000mm

- gép súlya:

250 kg

- gép kapacitása:

300 kg/óra

RJD-300 Töltő-daráló
Műszaki leírás:
Extrudálás során keletkezett anyagfelesleg aprítására és a gyártásba való
visszajuttatására szolgáló berendezés. A betöltő garaton keresztül jut az alapanyag az
aprító térbe. Itt a speciálisan edzett fix és forgó kések végzik a darabolást. A darálék
a kívánt méret elérése után egy perforált rostán keresztül jut el a kidobónyíláshoz.
- álló kések száma:

2 db

- forgó kések száma:
- darálék mérete ø:

9 db
8mm

- motor teljesítménye:

5,5 kW

- garat mérete:

300x240mm

- gép mérete:

1060x770x1180mm

- gép súlya:

300 kg

- gép kapacitása:

250 kg/óra

RJD-ACS61-67 Pohár rakatológép
Műszaki leírás:
Préslégformázással gyártott poharakat másodlagos csomagolásra rendezi elő.
- teljesítmény: 20.000 db/óra
- pohár átmérő: 61-67mm
- pohár magasság: 75-110mm
- berendezés mérete: 4200x1100x1560mm
- berendezés súlya: 800kg

