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FIBC Big Bag
vulinstallatie
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* Gemakkelijk te plaatsen.
* Flexibele locatie.
* Hoge capaciteit.
* Compact design.
Deze verplaatsbare FIBC Big Bag vulinstallatie heeft een capaciteit
van 70 ton per uur. Het systeem is volledig geïntegreerd in 3 containers van 10 foot(3 meter) en kan eenvoudig geplaatst worden
op elke gewenste plek. De weegschaal, in de middelste container,
weegt het product en leegt direct via een schuif in de FIBC Big
Bag. De Big Bags worden met een Big Bag transportband uit het
vulstation afgevoerd .
Het weegsysteem is gemaakt van roestvast staal 304# (het totale
systeem is 6250 mm hoog) en werkt met een Salter Weightronix
weeg indicator. Er is één medewerker nodig om het hele proces
van het vullen en sluiten van de zakken te regelen, en één
heftruck om de zakken weg te transporteren. De complete vullijn
is verplaatsbaar en kan via een schip of trailer verplaatst worden.
De Big Bag afvoerband en de 3 containers worden geplaatst met
een heftruck. De onderste container heeft 2 deuropeningen om
de zakken in en af te voeren en om toegang te hebben tot de
middelste container. Er is een deur aanwezig.
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Totale transport afmeting

12 meter

Totale hoogte tijdens werking - top van
de elevator

6250 mm

Totale breedte container

2434 mm

Totale lengte container

3000 mm

Totale hoogte container

2434 mm

1 Weegschaal

4 Loadcells

Weeg systeem

Roestvast staal - Digitaal

Weeg trechter

Roestvast staal

Afzuiging

1 x Blower

Filter system

Stofzak ﬁlter

Weegschaal constructie

Roestvast staal

Container frame constructie

Normaal staal

Voorbeeld capaciteit van 500 kg zakken

140 zakken per uur

Voorbeeld capaciteit van 1000 kg zakken

70 zakken per uur

Capaciteit voorraad trechter (silo)

3m³

Capaciteit weegschaal

Verstelbaar

Gewicht van de 3 containers

6000 kg

Machine setup

Met heftruck

Personeelsleden nodig voor een
capaciteit van 70 Ton per uur.

1 man voor het vullen en sluiten van
de zakken, 1 heftruck chaufeur en 1
man om product naar de container
lijn te brengen.

Stroom voorziening

410 Volt-30 Amp-50Hz-3Phase

Soort zakken

FIBC Big Bags - 1 tot 4 haken,
ﬂexibel

Capaciteit zakken

100 - 1500 liter

Kleur

RAL 7035

Machine werking

Electrisch en pneumatisch

Calibratie

Automatisch

Gewicht en volume

1 ton per 1m3

Installatie

Vlakke en stabiele vloer

Staal behandeling

Al het normale staal is gezandstraald
en geverfd.

Loadcell kabels

Beschermd in een pijp

Ketting (Big Bag) transportband

Verplaatsbaar - op wielen

Big Bag transportband buiten container

4000 mm lang

Big Bag transporband lengte

6000 mm

IJkwezen toelating

T5582

Verf

Primer Coating + 2 Component
Polyamide afdek Coating

Normen

Conform European Normen CE
no. 89/392 EEG, Machine directive
gewijzigd by no. 91/368 EEEE
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