
Jednohřídelové drtiče
Dvouhřídelové drtiče
Čtyřhřídelové drtiče
Kompletní drtící a recyklační linky

Ve spolupráci s čínsko-italským výrobcem Vám představujeme
profesionální recyklační stroje, vyráběné podle italské technické

dokumentace v čínském výrobním závodě.
Je kladen hlavní důraz na špičkovou kvalitu zpracování, tak aby veškeré

vyrobené technologie splňovaly přísné požadavky na bezpečnost a
dlouhou životnost při zachování konkurenceschopné ceny.



Jednohřídelové drtiče s hydraulickou přítlačnou deskou.

Jedná se o univerzální drtiče, které jsou schopné efektivně drtit na malý rozměr mnoho
různých typů materiálů jako například plasty, kabely, papír, dřevo, folie, plechovky,

elektroniku, BigBagy, textil, komunální odpad a mnoho dalšího.
Podle druhu a množství zpracovávaného materiálu jsme schopni Vám nakonfigurovat

odpovídající drtič včetně pásových dopravníků a dalších doplňků.
Podle typu drtiče je délka hřídele osazená řeznými noži od 600 mm, vstupním otvorem

600x510 mm, až do 2500 mm vstupním otvorem 2515x1000 mm s pohonem jedním nebo
dvěma motory s převodovkami. Podle velikosti zvoleného síta je možné dosáhnout

potřebné výsledné nadrcené frakce.

Univerzální struktura řezného rotoru pro většinu použití.

Speciálně upravený rotor s návary pro zpracování 
velmi abrazivních materiálů.

Další typ rotoru se speciálně zapuštěnými řeznými noži.

Speciální nadstavba s trhacími noži, kdy není použita  
hydraulická přítlačná deska. Pro specifický druh 
slisovaných materiálů, které je nutné předem rozdružit.



Schématické zobrazení jednohřídelového drtiče s hydraulickou  přítlačnou deskou.

Dvouhřídelové drtiče s elektrickým nebo hydraulickým pohonem.

Tento typ drtičů má široké spektrum uplatnění jak v laboratorním tak hlavně v odpadovém
hospodářství. Dvouhřídelové drtiče mají extrémně velký kroutící moment pro dosažení

vysokého drtícího výkonu. Proto je na nich možné zpracovávat co do velikosti velmi
objemné druhy materiálu, jako například kompletní karoserie automobilů, lednice, pračky,
osobní i nákladní pneu, plastové výlisky, dřevěné/plastové palety, biologický a živočišný

odpad, atd. Používají se v recyklačních linkách pro první hrubé předrcení.
Podle typu drtiče je délka hřídelí osazená řeznými noži od 300 mm, vstupním otvorem

300x370 mm, výkonem 1,5 kW, až do 3000 mm vstupním otvorem 3000x1900 mm 
a výkonem 2x 225 kW v elektrické verzi.

Pro specifické lehké materiály je možné i tento typ drtiče osadit vertikálním hydraulickým
přítlakem.



Schématické zobrazení dvouhřídelového drtiče.



Čtyřhřídelové drtiče s elektrickým nebo hydraulickým pohonem.

Tak jako dvouhřídelové tak i čtyřhřídelové provedení má obdobné spektrum využití s tím
rozdílem, že je možné použít různých typů sít pro dosažení požadované výsledné

nadrcené frakce. Je také možné instalovat vertikální přítlačnou desku pro zvýšení výkonu
a u lehkých materiálů, které je nutné vltačovat do drtiče.

Podle typu drtiče je délka hřídelí osazená řeznými noži od 300 mm, vstupním otvorem
400x300 mm, výkonem 1,5 kW, až do 2000 mm vstupním otvorem 1600x2000 mm 

a výkonem 2x45 kW v elektrické verzi.



Schématické zobrazení čtyřhřídelového drtiče.



Řídící systémy.

Řídící systém SIEMENS s vlastním vyvinutým 
software, který je neustále inovován a je nabízen
zákazníkům jako upgrade zdarma. PLC program 
je s automatickou funkcí detekce proti přetížení. 
Větší drtiče je možné na přání osadit kamerovým 
systémem, tak aby obsluha měla možnost 
sledovat průběh procesu drcení.
Dále je možné napojit řídící i kamerový systém 
pomocí LAN na vzdálený monitoring.

Veškeré použité elektrické a elektronické 
součástky jsou od renomovaných značek  ABB, 
Schneider, Siemens a dalších.

Dodáme Vám jakýkoli drtič pro jakýkoli typ materiálu podle Vašeho
specifického zadání. 

Dále nabízíme pásové dopravníky na míru, magnetické i
nemagnetické separátory, speciální konstrukce, komplexní řešení

celých recyklačních linek.
Samozřejmostí je montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy.



Patentovaná recyklační linka na zpracování autovraků.

Schématické zobrazení kompletní recyklační linky.


