
DROBILNIKI SERIJE H

SERIJA H
LASTNOSTI
Linija H ROBUST horizontalnih drobilnikov je kot nalašč za drobljenje linearnih lesnih 
odpadkov. Ti drobilniki so odlični za pretvorbo trdnih lesnih odpadkov v sekance. Material 
se s pomočjo vibracijskega transporterja ali transportnega traku (opcijska oprema) dovaja 
v drobilnik. Želena končna granulacija lesnega odpada se nato uporabi kot energent za 
proizvodnjo toplote ali nadaljnjo proizvodnjo končnih produktov, kot so briketi ali peleti. 

drobilniki
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LES PALETE PLASTIKA

ROTOR
Skrbno načrtovan rotor s 
prilagojenim številom nožev 
iz visoko kakovostnega jek-
la skrbi za agresiven odjem 
vnesenega materiala in 
maksimalno produktivnost.

SITO
Sito iz Hardox® 450 različnih 
velikosti in oblik ima funkcijo 
končne redukcije vnešenega 
materiala. POGON

Visoko kakovosten pogon s SKF ležaji in PCT 
termično zaščito je sinonim za kakovost in 
dolgo življenjsko dobo drobilnika.

KALJENI REZILNI NOŽI 
("1. razredna kakovost")

Kaljeni noži s štirimi rezilnimi 
robovi in podaljšano življenjsko 
dobo omogočajo maksimalno 
hitrost drobljenja in najboljšo 
kvaliteto končne granulacije.



PREDNOSTI
 Visoka kapaciteta,
 neodvisni pogon,
 samo stoječ ali v kombinaciji s proizvodno linijo,
 nizki stroški obratovanja,
 moker in suh les,
 mehek in trd les.
   * Garancija 24 mesecev ali 2000 delovnih ur (kar nastopi prej).

** Odvisno od materiala in premera odprtin v situ.

DROBILNIKI SERIJE H

H 35

H 35
Moč (kW) 22
Premer rotorja (mm) 278
Delovna dolžina rotorja (mm) 350
Število nožev (kos) 12
Odprtina za drobljenje (mm) 350 x 80
Odprtine v situ (mm) 7/10/15
Kapaciteta ** (m3/h) do 3
Teža (kg) 920

TEHNICNI PODATKI
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LASTNOSTI
Horizontalni drobilnik H 35 je zasnovan 
za majhne in srednje velike žage ter lesne 
obdelovalnice. Oblika in zasnova sta 
optimalni za nemoteno drobljenje dolgih 
lesenih odpadkov. Transportni trak, ki je 
del dodatne opreme,  podaja material 
v podajalne valje in naprej v drobilni 
prostor. S pomočjo sita se regulira 
velikost končne granulacije za nadaljnjo 
uporabo, predelavo ali sežig. 

2
GARANCIJA

*

-letna


