TORO-systems TR - Dry Jet
Suszarka dla małych ilości higroskopicznych granulatów tworzywa
sztucznego – budowa modułowa
 Wielkości zasobnika:
9, 15, 25, 35 i 50 litrów, 75, 100 i 150 litrów.
 Zasobnik materiału oraz grzałka są optymalnie izolowane
cieplne (22 mm wełna mineralna).
 Zamknięcie zasobnika izolowane cieplnie.
 Okienko do inspekcji.
 Prowadzenie suwakowe dla różnorodnych maszyn do
przetwórstwa (opcja).
 Stabilny uchwyt do przenoszenia.
 Możliwośc intergacji dozownika: wykonanie dla 1- lub 2
komponentów do suszarki lub dozowania maszyny.
 Oddzielny regulator dla grzałek (jakość przemysłowa).
 Bezstopniowa pneumatyka analogowa.
 Grzałka procesowa w zasobniku materiału (elektryczna
skrzynka przyłączeniowa bez obciążeń termicznych).
 Łatwa obsługa
 Sterowanie
- Easy: manualne ustawianie ilości powietrza
- Superior: automatyczny system oszczędzania energii
rozpoznający ilość i redukujący zużycie energii (bez
ingerencji ustawiacza)

TORO-systems RS







Ekonomiczny recycling wlewków i wybrakowanych części
bezpośrednio przy wtryskarce.
Od małych do dużych młynków
Średnica wirnika od 150 do 300 mm
Długość wirnika 150 mm do 180 mm
Ilość noży od 12 – 66 stuk
Moc silnika od 15, kW do 18 kW
Możliwość wykonania dużych centralnych młynków na
żądanie
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TORO-systems FG - Mini Zyklon
Ta rodzina podajników idealnie nadaje się dla użytkowników, którzy
stawiają następujące wymogi:
 Urządzenie o znakomitym stosunku jakości do ceny,
 Odpowiednie do potrzeb zasilanie wtryskarek 0,1 kg/h do
20 kg/h,
 Bezpieczne podajniki,
 Bezpośrednia zabudowa do strefy zailania (bez dodatkowych
pośrednich lejów),
 Transport wysuszonego tworzywa (ultra szybki transport
materiału umożliwia zastosowanie ekstremalnie małego
separatora na maszynie i dzięki temu małej ilości materiału na
maszynie = krótki czas przebywania = brak ponownego
zawilgocenia),
 Prawie bezobsługowe (brak silnika, brak ruchomych części),
 Łatwe w czyszczeniu,
 Niedrogie części zamienne,
 Łatwa obsługa.

TORO-systems FG - Micro Jet
Ten rodzaj podajników charakteryzuje się bardzo niską zabudową
wynoszącą tylko ok 310. mm

TORO-systems FG - CK-V Mini
Zasilany powietrzem sprężonym zasysający podajnik z klapką, dzięki
której nadaje się również do otwartych pojemników!
Zakres użytkowania do ok. 20 kg/h.
Dzięki zastosowaniu bezobsługowej dyszy Multi-Stage jako element
tworzący próżnię materiał transportowany nie ma kontaktu z
powietrzem sprężonym.
Te podajniki nadają się do zaopatrywania w materiał mniejszych
wtryskarek jak i dla automatycznego zaopatrywania w materiał np.
urządzeń dozujących barwniki.
 Cyklon –separator ze stali szlachetnej,
 Czyszczenie filtra,
 Mały i lekki,
 Nadaje się również do proszków,
 Bezpieczna technika,
 Dysza Multi-Stage Venturi
 Najmniejsze ilości materiału w obszarze zasilania,
 Nie trzeba stosować lejów pośrednich,
 Bardzo krótkie czasy przezbrojenia
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