
DEPALETYZER DO ROZWORKOWYWANIA GRANULATU Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

DP15T

Maszyna służąca do rozworkowywania granulatu to w pełni zautomatyzowany system dzięki któ-
remu można osiągnąć następujące korzyści:

 Zwiększenie wydajności produkcji
 Oszczędność pracy ludzkiej
 Poprawa ergonomii pracy i otoczenia
 Możliwość rozbudowy systemu o kompaktor do pustych worków oraz system paletyzowania

pustych palet
 Możliwość rozbudowy segmentowej w celu podawania drugiego materiału z płynną regula-

cją proporcji podawanych granulatów



Podstawowe zasady działania:
Po załadunku przez operatora wózka widłowego palety z tworzywem jest ona za pomocą napędu
łańcuchowego wynoszona do góry w stronę głowicy. Zintegrowane z głowicą haki, wbijają się worki
przenosząc całą warstwę z palety do sekcji tnącej gdzie worki są przecinane przez noże rotujące i
tworzywo spada do zbiornika pośredniego. W celu zminimalizowania strat granulatu worki są do-
datkowo trzepane za pomocą prętów ze stali nierdzewnej przez system mimośrodowy.

Po opróżnieniu palety operator zostaje powiadomiony sygnałem świetlnym i dźwiękowym, aby wy-
mienił paletę na pełną.

Parametry techniczne:
 Wydajność: regulowana do15 ton/h
 Dokładność opróżniania worków 99,98%
 Wymiary maszyny: 2800x6000x3600 (W x L x H)
 Wymiary palety: 1300mmx1100mm
 Waga palety 1600kg
 Wysokość palety max 2200mm
 Zasilanie 3x400V, 50Hz
 Zabezpieczenie IP55
 Zużycie spręż powietrza 10l/cykl 6bar

Moc zainstalowana do 10kW

Budowa maszyny:
 Rama wykonana ze stali węglowej
 Głowica składająca się z 11 chwytaków. Każdy chwytak zawiera 4 pary haków przenoszących

worki
 Wynoszenie  palety  za  pomocą  silnika  elektrycznego  pozycjonowanego  enkoderem  co

zwiększa żywotność podzespołów i 4 napędów łańcuchowych
 Napęd głowicy - elektryczny sterowany pozycyjnie dzięki zastosowaniu enkodera
 3 niezależne mimośrodowe zestawy prętów trzepiących napędzanych przez silniki elektrycz-

ne
 14 noży rotujących do przecinania worków wykonanych z hartowanej stali chromowej
 Specjalna siatka umieszczona w zbiorniku zabezpiecza m. in. przed dostaniem sie kawałków

worka do silosa
 Kontrola procesu Simens Simatic PLC lub OMRON
 Kolorowy panel dotykowy 9” wysokiej rozdzielczości umożliwiający kontrolę i zarządzanie

parametrami maszyny
 Wyłącznik bezpieczeństwa na szafie sterowniczej
 Osłony zabezpieczające przestrzeń ruchów podnośnika palet oraz głowicy



System sterowania maszyną:
 System sterowania maszyną jest wykonany przez firmę Muehsam Rozwiązania Dla Przemy-

słu wg najwyższych standardów
 System operuje się poprzez 9 calowy ekran dotykowy
 Komponenty użyte do budowy szafy sterowniczej są marki Siemens oraz Omron dla zapew-

nienia niezawodności pod każdym względem
 Silniki i reduktory firmy SEW lub NORD
 Pneumatyka FESTO/PREMA

Zawór celkowy
Cena  zawiera  zawór  celkowy firmy WESTINGHOUSE  niezbędny  do  realizacji  załadunku  silosów.
Przepustowość
zaworu jest zaprojektowana do wydajności depaletyzera.



Rozmieszczenie podzespołów gwarantujących bezpieczeństwo pracy operatora:

2 - czujniki barierowe 3 - czujniki krańcowe 4 - wyłącznik drzwiowy

Dodatkowo, w każdym odpowiednim ku temu miejscu, zainstalowany jest wyłącznik bezpieczeń-
stwa.



Posiadamy 2 konfiguracje maszyny:

1) Załadunek palety odbywa się od przodu maszyny



2) Załadunek palety odbywa się od boku maszyny


