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ZAKAJ IZBRATI REŠITEV/OPREMO ROBUST
Robust je mlada, agilna blagovna znamka iz osrčja Slovenije, ki z lastnim razvojnim oddelkom in tehnološko
napredno proizvodno linijo na trg pošilja inovativne produkte in storitve, ki ponujajo superiorno kakovost
in zmogljivost, preciznost, individualnost ter vzdržljivost.
Konkurenčna prednost blagovne znamke Robust je njena usmerjenost v strategijo ciljne raznolikosti
njenih (fokus diferenciacije) produktov in storitev, katere glavni cilj je ustvarjanje unikatne dodane
vrednosti za uporabnika.

INOVATIVNE REŠITVE
Naša ekipa razvoja, proizvodnje in montaže skrbi, da se izdelki ponašajo z inovacijami, patenti in
modelnimi zaščitami. Veliko truda vlagamo v nove Inovativne sistemske rešitve, ki jih s pomočjo
najnovejših tehnologij načrtujemo in prilagajamo skozi celoten proces od ideje do izvedbe in s tem
stroje naredimo še boljše. Zavzetost k stalnemu razvoju drobilnikov ter dodatne opreme nam je do danes
prinesla pestro zbirko domačih in tujih priznanj za kakovost in inovativnost.

ZAPOSLENI
Zaposleni v podjetju Robust so predani filozofiji kontinuiranega napredka, ki je gonilo naših inovacij.
Vključevanje posameznikov v procese strateškega upravljanja blagovne znake je simbol zaupanja v ljudi
in njihove kompetence. Zaposleni so glava, srce in duša podjetja.

VRHUNSKA KVALITETA in ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE
V novi generaciji drobilnikov Robust se prepletata moč in kakovost visokozmogljivih materialov. Naši
drobilniki so konstruirani in zgrajeni tako, da vzdržijo dlje in z lahkoto zmorejo tudi delo pod težkimi
pogoji. Vsi ključni deli drobilnika Robust so popolnoma zaščiteni z enostavno odstranljivimi pokrovi, ki
omogočajo hiter in enostaven dostop.

TRAJNOSTNI VIDIK
Podjetje Robust ima v svojem DNK-ju prisotne tri ključne lastnosti trajnostega vidika. Skrb za ljudi, skrb za
okolje in skrb za ekomoski doprinos celotnemu gospodarstvu, kar zaokroži celovito podobo trajnostno
naravnanega koncepta kot pomembnega elementa naše poslovne strategije.

OKOLJU PRIJAZNA PROIZVODNJA
V podjetju Robust so že vrsto let vse aktivnosti usmerjene v razvoj trajnostne in okolju prijazne proizvodnje.
Certifikat EN ISO 14001:2015 je bistveno pripomogel k dvigu okoljske zavesti pri vseh zaposlenih in
tistih, ki sodelujejo z našim podjetjem. Poslovni procesi in osveščenost zaposlenih zaokrožajo celovitost
podjetja Robust kot zelenega in trajnostno usmerjenega podjetja. Tako stremimo k temu, da so naši stroji
narejeni po najvišjih okoljskih standardih.

DO 48-MESECNA GARANCIJA IN SERVIS
Vsi drobilniki Robust so izdelani na sedežu podjetja v Arji vasi in imajo 24-mesečno garancijo z možnostjo
podaljšanja. Nudimo vse storitve, potrebne rezervne dele in dodatno opremo za drobilnike ROBUST na
področju Evropske unije in izven nje.
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PREDSTAVITEV

Robust drobilniki

OKOLJSKI VPLIV

INTELIGENTNA KRMILNA SISTEMA
BOVER PREMIUM

LES

PALETE

PLASTIKA

ALUMINIJ

PAPIR

KARTON

BOVER PROFESSIONAL

STIROPOR
kmalu v
ponudbi

Pametni krmilni sistem BOVER PREMIUM omogoča
uporabniku drobilnika, da se s pomočjo spleta oz.
pisarniške mreže poveže s proizvajalcem.
Ta mu z oddaljenim dostopom, ki ga uporabnik potrdi,
omogoča takojšnjo tehnično pomoč ali nadgradnjo
programskega sistema.
TAKOJŠNJA KOREKCIJA ODSTOPANJ IN NADGRADNJA PROGRAMSKEGA SISTEMA NA DALJAVO S STRANI PROIZVAJALCA.

Inteligentni krmilni sistem BOVER PROFESSIONAL
pošilja naprej definirane obratovalne parametre
stroja in tako uporabniku omogoča 24-urni nadzor
obratovanja. Slednje podatke, v obliki SMS sporočila,
v želenem časovnem razmaku prejemate na mobilno
napravo:
• delovne ure,
• število izklopv varnostne verige v zadnjem
intervalu,
• število preobremenitev v zadnjem intervalu,
• število zatikov potiskala naprej/nazaj,
• če je prišlo do pregrevanja glavnega motorja.
KONSTANTEN ODDALJEN NADZOR NAD DELOVANJEM DROBILNIKA S POMOČJO MOBILNE
NAPRAVE.

Zahvaljujoč orodjema BOVER PREMIUM in BOVER PROFESSIONAL za spremljanje parametrov delovanja drobilnikov
Robust boste lahko izboljšali izkoriščenost stroja, zmanjšali obratovalne stroške in povečali profitabilnost.
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SERIJA SD
ROTOR
Skrbno načrtovan rotor s
prilagojenim številom nožev iz
visoko kakovostnega jekla skrbi
za agresiven odjem vnesenega
materiala in maksimalno produktivnost.

LASTNOSTI
SD linijo drobilnikov odlikuje širok nabor materialov, ki jih lahko drobite že z najmanjšim predstavnikom
te serije. Gre za enoosne modele drobilnikov, ki so sinonim za univerzalnost. Predstavnike posameznih
modelov najdemo tako v lesnih kot tudi drugih specializiranih obratih. Globalna priljubljenost te serije
drobilnikov je pokazatelj optimalnega razmerja med ceno in kakovostjo.

VSIPNI LIJAK

SITO

Ojačan vsipni lijak V-oblike je
konstrukcijsko zasnovan za
optimalno doziranje materiala v drobilni prostor.

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

POTISKALO

HIDRAVLIKA

Hidravllično potiskalo potiska material proti rotorju
in s tem skrbi za kontrolirano
in optimalno drobljenje vnešenega materiala.

VISOKO KAKOVOSTNA hidravlika,
dobro zaščitena pod stranskim
pokrovom
je
lahko
opremljena s hitrejšo "turbo" črpalko, ki pripomore k večji produktivnosti stroja. Hidravlični
sistem lahko dodatno dopolnite s hladilnikom olja.

KALJENI REZILNI NOŽI

POGON

("1. razredna kakovost")

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

MAKSIMALNA VZDRŽLJIVOST in robustnost pogona s skrbno izbranimi komponentami in njihovo lokacijo v ohišju.

LES
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DROBILNIKI SERIJE SD

PALETE

PLASTIKA

ALUMINIJ

PAPIR

KARTON

STIROPOR

4

LASTNOSTI
Model SD 45 odlikujejo nizka priključna
moč, visoka produktivnost, enostavna
uporaba in dolga garancijska doba
(4 leta). Idealen je za manjše obrate, kjer
proizvedejo majhne količine odpadnega
materiala. Zaradi svoje edinstvene
zasnove brez potiskala je potrebno
minimalno vzdrževanje, uporaba pa je
preprosta za vsakogar.

SD 45

**

-letna
GARANCIJA

PREDNOSTI
 Popolnoma avtomatsko delovanje,
 kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi in podaljšano življenjsko dobo, 
 sito iz Hardox® 450, 
 enostavna postavitev, priklop in zagon,
 ekonomična poraba energije,
 izredno tiho delovanje,
 priključek za ekstrakcijo (ø152 mm)*,
 enostavno in minimalno vzdrževanje,
 inteligentni krmilni sistem BOVER BASIC.
* Standardna oprema.
** Garancija 48 mesecev ali 2000 delovnih ur (kar nastopi prej).

3x

TEHNICNI PODATKI

SD 45

Moč (kW)

11/15

Premer rotorja (mm)

160

Delovna dolžina rotorja (mm)

450

Hitrost rotorja (rpm)

265

Število nožev (kos)

15

Vsipna odprtina (mm)

620 x 430

Odprtine v situ (mm)

10/12/15/20/30/40

Kapaciteta *** (m /h)

do 1,5

3

Teža (kg)
*** Odvisno od materiala in premera odprtin v situ.
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920

2

SD 60

**

-letna
GARANCIJA
LASTNOSTI

PREDNOSTI

Je izjemno priljubljen vstopni model drobilnika s potiskalom, ki ga uporabljajo
predvsem mizarji in tesarji. Zahvaljujoč robustni konstrukciji, premium hidravličnim
komponentam in pametnemu programskemu sistemu ima drobilnik dolgo življenjsko
dobo. Hidravlično potiskalo potiska material proti rotorju in s tem poveča oprijem
materiala in učinkovitost drobljenja v drobilni komori. Hidravlična enota je nameščena
v ohišju stroja, da prihrani prostor in je tudi zaščitena pred prahom in umazanijo.

 Univerzalna raba,
 popolnoma avtomatsko delovanje,
 kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi in podaljšano življenjsko dobo, 
 sito iz Hardox® 450, 
 enostavna postavitev, priklop in zagon,
 ekonomična poraba energije,
 izredno tiho delovanje,
 priključek za ekstrakcijo (ø160 mm)*,
 enostavno in minimalno vzdrževanje,
 inteligentni krmilni sistem BOVER BASIC. 
* Standardna oprema.
** Garancija 24 mesecev ali 2000 delovnih ur (kar nastopi prej).

TEHNICNI PODATKI

SD 60

Moč (kW)

15/18,5

Premer rotorja (mm)

260

Delovna dolžina rotorja (mm)

550

Število nožev (kos)

14

Vsipna odprtina (mm)

939 x 567

Odprtina za drobljenje (mm)

810 x 549

Odprtine v situ (mm)

10/15/20/30

Kapaciteta *** (m /h)

do 2,5

Teža (kg)

1250

3

*** Odvisno od materiala in premera odprtin v situ.
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2

LASTNOSTI
ROBUST SD 70 je kompakten, ergonomičen, univerzalen drobilnik, primeren za mala in srednje velika podjetja. Pogonski sistem z močnim navorom
in visoko hitrostjo potiskala, zagotavlja
kapaciteto drobljenja do 5 m3/h. Inteligentno krmiljenje pogona samodejno
ustavi motor drobilnika ko pride do preobremenjenosti. Aktivira se funkcija
vzvratnega pomika, ki preprečuje nadaljnjo preobremenitev in pregrevanje stroja.

SD 70

**

-letna
GARANCIJA

PREDNOSTI
 Univerzalna raba,
 popolnoma avtomatsko delovanje,
 kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi in podaljšano življenjsko dobo, 
 sito iz Hardox® 450, 
 enostavna postavitev, priklop in zagon,
 kaljene rezilne letve,
 enostavno in minimalno vzdrževanje,
 inteligentni krmilni sistem BOVER BASIC,
 lijak po meri*,
 NADGRADNJA na inteligentni krmilni sistem BOVER PREMIUM ali BOVER PROFESIONAL*,
 V - lijak serijsko.
* Opcijska oprema.
** Garancija 24 mesecev ali 2000 delovnih ur (kar nastopi prej).

TEHNICNI PODATKI
Moč (kW)

SD 70
18,5/22/30

Premer rotorja (mm)

270

Delovna dolžina rotorja (mm)

650

Število nožev (kos)

30

Vsipna odprtina (mm)
Odprtina za drobljenje (mm)

1446 x 1342
825 x 650

Odprtine v situ (mm)

10/12/15/30/40/50

Kapaciteta *** (m /h)

do 5

Teža (kg)

1750

3

*** Odvisno od materiala in premera odprtin v situ.
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2

LASTNOSTI
Varčen in močan stroj za drobljenje
ROBUST SD 90 je univerzalen enoosni
drobilnik, ki se največkrat uporablja
v srednje velikih mizarskih, tesarskih,
plastičnih in drugih reciklažnih obratih.
Enakomerno drobljen končni proizvod je
zelo primeren za pridobivanje toplotne
energije za ogrevanje notranjih prostorov,
za sušilnice lesnih briketov in plastični
regenerat za ponovno proizvodno
uporabo.

SD 90

**

-letna
GARANCIJA

PREDNOSTI
 Popolnoma avtomatsko delovanje,
 kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi in podaljšano življenjsko dobo,
 sito iz Hardox® 450,
 enostavna postavitev, priklop in zagon,
 kaljene rezilne letve,
 enostavno in minimalno vzdrževanje,
 inteligentni krmilni sistem BOVER BASIC,
 NADGRADNJA na inteligentni krmilni sistem BOVER PREMIUM

ali BOVER PROFESSIONAL*, 

 NADGRADNJA z VEČJIM VSIPNIM LIJAKOM*, 
 V - lijak serijsko. 
* Opcijska oprema.
** Garancija 24 mesecev ali 2000 delovnih ur (kar nastopi prej).

SD90 + RBZ transportni trak + magnetni separator

TEHNICNI PODATKI
Moč (kW)

SD 90
18,5/22/30

Premer rotorja (mm)

270

Delovna dolžina rotorja (mm)

870

Število nožev (kos)

40

Vsipna odprtina (mm)
Odprtina za drobljenje (mm)

1446 x 1565
825 x 850

Odprtine v situ (mm)

10/15/30/40/50

Kapaciteta *** (m /h)

do 7

Teža (kg)

2050

3

*** Odvisno od materiala in premera odprtin v situ.
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2

LASTNOSTI
Univerzalni drobilnik SD 90 XL je
zasnovan z agresivno tehnologijo
drobljenja z visokim navorom pri nizkih
vrtljajih, ki ponuja izjemno zmogljivost
pri drobljenju lesnih odpadkov za
proizvodnjo kotlovskega goriva ter
učinkovito zmanjša volumen večjih
kosovnih lesnih odpadkov, ki jih obdela v
želeno granulacijo za nadaljnjo uporabo.
SD 90 XL je primeren tudi za reciklažne
obrate plastike, kartona, aluminija in
ostalih surovin.

SD 90 XL

**

-letna
GARANCIJA
PREDNOSTI

 Popolnoma avtomatsko delovanje,
 kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi in podaljšano življenjsko dobo,
 sito iz Hardox® 450,
 enostavna postavitev, priklop in zagon,
 kaljene rezilne letve,
 enostavno in minimalno vzdrževanje,
 inteligentni krmilni sistem BOVER BASIC,
 SPS omarica na kolesih + TOUCH SCREEN,
 NADGRADNJA na inteligentni krmilni sistem BOVER PREMIUM

ali BOVER PORFESSIONAL*,
 NADGRADNJA z VEČJIM VSIPNIM LIJAKOM*,
 NADGRADNJA s PREDDROBILNIKOM P150 TP*,
 V - lijak serijsko.
* Opcijska oprema.
** Garancija 24 mesecev ali 2000 delovnih ur (kar nastopi prej).

TEHNICNI PODATKI

SD 90 XL

Moč (kW)

18,5/22/30

Premer rotorja (mm)

270

Delovna dolžina rotorja (mm)

870

Število nožev (kos)

40

Vsipna odprtina (mm)

2031 x 1565

Odprtina za drobljenje (mm)

1410 x 850

Odprtine v situ (mm)

10/15/30/40/50

Kapaciteta *** (m /h)

do 8

Teža (kg)

2450

3

*** Odvisno od materiala in premera odprtin v situ.
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SERIJA P
preddrobilnik

LASTNOSTI
Preddrobilnik je vsestranski stroj za drobljenje, najbolj primeren za redukcijo odpadnih palet različnih
dimenzij. Odlikujejo ga visokokakovostna rezila, nizka poraba energije ter maksimalna zmogljivost.
Robusten dvorotorski sistem z noži zelo učinkovito pred-drobi volumen vhodnega odpadnega
materiala in s tem optimizira nadaljnje procese manipulacije.

LIJAK

LOMILNA REŠETKA

Ojačan vsipni lijak je konstrukcijsko zasnovan za optimalno
doziranje materiala v drobilni
prostor. Na željo stranke ga tudi
individualno prilagodimo.

Robustna lomilna rešetka
dodatno zmanjša volumen
materiala.

POGON

LAMELNI NOŽI

Visoko kakovosten dvojni hidravlični motor z nizko hitrostjo in
visokim navorom za neposredni
pogon rezalnih valjev in nadzorom hitrosti ter obremenitev.

Ojačani poševni lamelni noži
s patentom P-201800051
za optimalno drobljenje in
maksimalen učinek.

PODNOŽJE Z MODULARNO NASTAVLJIVO DRCO PO VIŠINI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tolerance
imenskih mer
v mm

0,5
3

Podnožje z modularno
nastavljivo drčo omogoča uporabniku optimalno nastavitev kota
drče za idealni spust
drobljenega materiala,
brez zagozditev.

0,2

(upoštevamo krajšo
stranico kota)

1 20`

Oz. Sprem.

400 <1000
1000

3
6

6
30

30
120

120
400

10
50

50
120

120
400

<400 Format:

0,3

Tolerance kotov <10
v in `

1

Datum

0,5

30`

0,8

15`

Ime

1,2

10`

2

A2

C
D

list 1/1

PROJEKCIJSKA
METODA

Ime in Priimek
Risal

A
B

Pov.zaščita:

3

ISO 128

Merilo:

1:10

Ana Pahič

Teža:

kg
Datum
28.05.2021

Pregledal
Naziv:

Pripadnost:
Št. Načrta:

P150 TWIN render

render

LES
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PALETE

2

LASTNOSTI

P 150 twin power

**

-letna
GARANCIJA

P 150 Twin Power je preddrobilnik
primeren za pred obdelavo odpadkov
z visokim navorom, ki se uporablja v
prvi fazi postopka obdelave odpadnih
materialov in je primeren za predhodno
drobljenje kosovnih materialov, kot so
gospodinjski odpadki, kosovni odpadki,
gradbeni odpadki itd. Odlikujejo ga
visokokakovostna rezila z nizkimi vrtljaji,
nizka poraba energije ter maksimalna
zmogljivost.

PREDNOSTI
 Enostavno vzdrževanje,
 širok spekter uporabe,
 visoka produktivnost,
 neodvisen pogon,
 učinkovit v smislu pretočnosti in kakovosti,
 tiha pogonska tehnologija,
 majhna tvorba prahu / majhna obraba,
 nizki obratovalni stroški,
 NADGRADNJA s PERSONALIZIRANIM LIJAKOM*,
 samostoječ ali v kombinaciji z drobilnikom

(SD 90 XL).

* Opcijska oprema.
** Garancija 24 mesecev ali 2000 delovnih ur (kar nastopi prej).

TEHNICNI PODATKI
Moč (kW)



PODNOŽJE Z
NASTAVLJIVO
MODULARNO
DRČO PO VIŠINI

P 150 TP
2x5,5

Premer rotorja (mm)

355

Delovna dolžina rotorja (mm)

1580

Vsipna odprtina (mm)

2072 x 1070

Odprtina za drobljenje (mm)

1560 x 800

Kapaciteta *** (lesne palete)

do 60

Teža (kg)

1400****/1840*****

*** Odvisno od materiala in dimenzije palet.
**** S poševnimi noži, brez podnožja in lijaka.
***** Za montažo na SD 90 XL s pomičnim vmesnikom ali na samostojno podnožje z drčo.
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SERIJA MONSTER
ROTOR

LASTNOSTI

Skrbno načrtovan rotor s
prilagojenim številom nožev iz
visoko kakovostnega jekla skrbi
za agresiven odjem vnešenega
materiala in maksimalno produktivnost.

MONSTER je hibridni stroj sestavljen iz PREDDROBILNIKA P150 TWIN POWER in DROBILNIKA SD90XL. Je
sinonim za učinkovito drobljenje raznovrstnih palet, stiroporjev, plastike, odpadkov in električnih naprav.
Preddrobilnik je nameščen nad drobilnikom, da pomaga zmanjšati volumen vnešenega materiala,
preden le ta svojo pot nadaljuje v drobilnik. Glavna prednost drobilnika iz serije Monster je visoka
produktivnost drobljenja večjih kosovnih materialov.

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

KOMBINACIJE SERIJE MONSTER
MODEL + MOČ MOTORJA
MONSTER 150 TWIN (SD90XL/22+P150/2×5,5kW)

PRODAJNA
USPEŠNICA

LAMELNI NOŽI
Ojačani poševni lamelni noži
s patentom P-201800051 za
optimalno drobljenje in maksimalen učinek.

POTISKALO
Hidravllično potiskalo potiska
material proti rotorju in s tem
skrbi za kontrolirano in optimalno drobljenje vnešenega
materiala.

LES
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DROBILNIKI SERIJE MONSTER

PALETE

PLASTIKA

STIROPOR

2

MONSTER 150

**

twin power

-letna
GARANCIJA
PREDNOSTI

 Zmogljivost drobljenja do 60 palet / uro,
 enostavno vzdrževanje,
 nizki obratovalni stroški,
 visoka produktivnost,
 zmogljivejši reduktor,
 NADGRADNJA s PERSONALIZIRANIM LIJAKOM*.
* Opcijska oprema.
** Garancija 24 mesecev ali 2000 delovnih ur (kar nastopi prej).

PREPROSTO
VZDRŽEVANJE

TEHNICNI PODATKI

MONSTER 150 TWIN POWER

Moč (kW)

30 + 11

Premer rotorja (mm)

270/355

Delovna dolžina rotorja (mm)

870/1580

Hitrost rotorja (rpm)

6+95

Vsipna odprtina (mm)

2072 x 1070

Odprtina za drobljenje (mm)

1560 x 800

Tehnologija

hibrid (2 osi + 1 os)

Zaščita tokokroga
Material

32A-80A
palete, stiropor, elektronske naprave,
avtomobilski odbijači

Odprtine v situ (mm)
Kapaciteta *** (lesne palete/h)
Teža (kg)
*** Odvisno od materiala in dimenzije palet.
**** SD 90 XL+ vmesnik + P 150 TWIN POWER z lijakom.
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DROBILNIKI SERIJE MONSTER

10/15/30/40/50
do 60
4200 ****

SERIJA H
drobilniki

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

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.

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.

LES
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DROBILNIKI SERIJE H

PALETE

PLASTIKA

2

H 35

*

-letna
GARANCIJA
LASTNOSTI

PREDNOSTI

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.

 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).

TEHNICNI PODATKI

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 ** (m /h)

do 3

Teža (kg)

920

3

** Odvisno od materiala in premera odprtin v situ.
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DROBILNIKI SERIJE H

TRANSPORTNI TRAKOVI
IN MAGNETI
TEHNICNI PODATKI
TIP
Pogon
Dolžina transportnega traku (m)
Širina traku (mm)

NADTRACNI
MAGNETNI
LOCEVALNIK
Širina (mm)
Dolžina (mm)

1200
550

CEVNI MAGNETNI
LOCEVALNIK
Dolžina (mm)
Premer (mm)
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TRANSPORTNI TRAKOVI IN MAGNETI

790
160-300

RB 600-5000

RBZ 350-6500

RBH 300-3000

hidravlični/elektromotor
5
600

elektromotor
6,5
350

elektromotor
3
290

DODATNA IN
STANDARDNA OPREMA
TRANSPORTNI TRAK RBH 300-3000 - HORIZONTALNI
(opcijska oprema: samo serija H)
Uporablja se za dovajanje materiala v horizontalne drobilnike
serije H. Na voljo so podaljški transportnega traku (dolžina
enega podaljška je 1 meter).

SEKUNDARNA REZILNA LETEV iz Hardox® 450
(opcijska oprema: SD 60 - SD 90 XL, Monster)
Preprečuje, da bi material po tem, ko je že zdrobljen, spet vstopil v
komoro za drobljenje.
Sekundarna rezilna letev zmanjšuje ponovni vstop materiala v komoro za
drobljenje za približno 80 % in s tem povečuje pretočnost (zmogljivost)
drobilnika.
* Robust priporočilo: zelo pomembna komponenta!

TRANSPORTNI TRAK RBZ 350-6500 - Z TIP
(opcijska oprema: SD 70 - SD 90 XL, Monster)
Uporablja se za odvajanje zmletega materiala od
drobilnika. Popolnoma ustreza drobilnikom serije SD
in Monster. Ker je na kolesih, je upravljanje z njim
enostavno. Trak je kompatibilen z nadtračnim magnetnim
ločevalnikom in magnetnim ločevalnikom v pogonskem
valju.

TRANSPORTNI TRAK RB 600-5000
(opcijska oprema: SD 60 - SD 90 XL, Monster)
Uporablja se za dovajanje materiala v
drobilnik.

KALJENE REZILNE LETVE
(standardna oprema: SD 60 - SD 90 XL, Monster)
Rezilne letve so serijska oprema v vsakem drobilniku serije SD. Glavna
prednost kaljenih rezilnih letev je njihova sposobnost, da agresivno in
učinkovito drobijo material v drobilni komori.

ZOBATA LETEV POTISKALA
(opcijska oprema: SD 70 - SD 90 XL, Monster)
Hidravlično potiskalo potiska material proti rotorju. Zobata letev
potiskala zagotavlja boljši oprijem materiala, ki ga potiska proti rotorju
in s tem poveča učinkovitost drobljenja in pretočnost.
* Robust priporočilo: zelo pomembna komponenta!

NADTRACNI MAGNETNI LOCEVALNIK
(opcijska oprema: SD 70 - SD 90 XL, Monster)
Magnetni separator je nameščen nad transportni trak.
Njegova glavna naloga je ločevanje kovinskih delov
od zdrobljenega materiala. Magnetni separator in
aluminijasta konstrukcija sta kompatibilna s transportnim
trakom RBZ 350-6500. Nadtračni magnetni ločevalnik se
prodaja tudi ločeno (brez aluminijaste konstrukcije).
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TRANSPORTNI TRAKOVI IN MAGNETI

VIJACNI/POLŽNI TRANSPORTER
(opcijska oprema: SD 60 - SD 90 XL, Monster)
Zagotavlja enakomerno odvajanje zdrobljenega materiala iz drobilnika.
Material pada iz sita v vijačni/polžni transporter, ki prenaša material
skozi izhod. Lahko se kombinira s transportnim trakom.

DODATNA IN
STANDARDNA OPREMA
SITO

KORITO ZA PRIKLJUCEK NA ODSESAVANJE

(standardna oprema: SD 45 - SD 90 XL, Monster, serija H)
Vsak drobilnik SD, Monster in serije H je opremljen s sitom. Na
voljo so sita z odprtinami različnih velikosti in sicer od 7 mm
do 50 mm. Velikost odprtin v situ se določi glede na potrebe
kupca. Zagotavlja pravilno granulacijo materiala in preprečuje,
da bi večji deli materiala padli iz drobilnika.

(opcijska oprema: SD 70 - SD 90 XL, Monster)
Korito je nameščeno pod sitom. Uporablja se kot povezava med drobilnikom
in sesalnim sistemom. Po želji lahko sesalni sistem opremimo s cevnim
magnetnim separatorjem.

*Pri modelih serije P sito ni del standardne opreme!

NASTAVLJIVE LETVE SITA
(opcijska oprema: SD 70 - SD 90 XL, Monster)
Pri granulaciji večji od 30 mm zagotavljajo
maksimalno pretočnost in hkrati preprečujejo,
da bi predolgi kosi sekancev prišli skozi sito in
poškodovali sesalni sistem ali transportni trak.

SISTEM ZA HLAJENJE HIDRAVLICNEGA OLJA
(opcijska oprema: SD 70 - SD 90 XL, Monster)
Sistem za hlajenje hidravličnega olja je zelo pomembna komponenta
drobilnika. Zagotavlja optimalno temperaturo hidravličnega olja v drobilniku
ob daljšem delovanju.
* Robust priporočilo: zelo pomembna komponenta!

* Odpadni material mora biti suh!

KALJENI REZILNI NOŽI
(standardna oprema: SD 45 - SD 90 XL, Monster, serija H)
Rezilni noži so nameščeni na rotor z namenskimi držali za
nože. Noži so ključni del drobilnika in so potrebni za njegovo
optimalno delovanje, zato je priporočljivo njihovo redno
preverjanje v skladu z navodili za uporabo. Po potrebi jih
obrnite ali zamenjajte.
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CEVNI MAGNETNI LOCEVALNIK
(opcijska oprema: SD 45 - SD 90 XL, Monster)
Njegova glavna naloga je ločevanje kovinskih delov od zdrobljenega
materiala. Material potuje skozi cev ločevalnika, kjer nameščeni magneti
ločijo kovinske dele od materiala. Magnete lahko enostavno odstranimo od
zunaj in jih očistimo. Na voljo so različni premeri magnetnih ločevalnikov, in
sicer od 160 do 300 mm.
* Samo za uporabo s sesalnim sistemom!

KALJENI CISTILNI NOŽI

MAGNETNI VALJ

(standarda oprema: SD 45 - SD 90 XL, Monster, serija H)
Posamezen čistilni nož je pritrjen na vsako stran rotorja z
vijakom. Njihova glavna naloga je čiščenje drobilne komore in
preprečevanje preobremenitve stroja.
Zelo priporočljiva je redna menjava čistilnih nožev, ko se
obrabijo.

(opcijska oprema: SD 70 - SD 90 XL, Monster)
Magnetni valj je nameščen kot končni pogonski valj transportnega traku.
Njegova glavna naloga je ločevanje kovinskih delov od zdrobljenega materiala.
Magnetni valj je na voljo samo v kombinaciji s transportnim trakom RBZ 3506500.

www.robust.si

DODATNA IN
STANDARDNA OPREMA
TURBO HIDRAVLICNI AGREGAT

BOVER BASIC

(opcijska oprema: SD 70 - SD 90 XL, Monster)
Turbo hidravlični sistem je zelo pomemben sestavni del
drobilnika, zlasti če namerava uporabnik procesirati odpadni
material pogosto ali več kot 6 ur na dan. S tem opcijskim
hidravličnim sistemom je količina hidravličnega olja za 50 %
večja kot s standardnim sistemom.

(standardna oprema: SD 45 - SD 90, serija P, serija H)
Vključuje standarden Unitronics PLC z dvovrstičnim zaslonom in
osnovno programsko opremo z omejenimi funkcijami. Prikazuje
osnovne informacije, ki so potrebne za varno upravljanje s
strojem.

* Robust priporočilo: zelo pomembna komponenta!

FIKSNA UPRAVLJALNA ENOTA

BOVER PREMIUM/PROFESSIONAL

(standardna oprema: SD 60 - SD 90, serija P, serija H)
Opremljena je z Bover basic programsko opremo. Upravljalno
enoto lahko pritrdimo na steno. Vključuje tudi 5 metrov kabla.

(opcijska oprema: SD 70 - SD 90)
Vključuje Unitronics PLC s 4.3 palčnim zaslonom na dotik
in napredno programsko opremo z naprednimi funkcijami.
Prikazuje napredne informacije, ki lahko izboljšajo uporabniško
izkušnjo.
* Kompatibilen s Secomea oddaljenim pristopom.
** Kompatibilen s Siemens PLC-jem.

SAMOSTOJECA UPRAVLJALNA ENOTA

ODDALJEN DOSTOP

(opcijska oprema: SD 70 - SD 90)
Omogoča večjo fleksibilnost pri upravljanju stroja. Upravljalna
enota je na kolesih, zato jo je mogoče enostavno premikati.

(opcijska oprema: vsi modeli)
Omogoča oddaljen dostop do stroja iz katerekoli lokacije z internetnim
dostopom, redne posodobitve programske opreme in strokovno podporo v
primeru težav.

* Standardna oprema pri SD90XL in Monster drobilnikih!

* Samo v kombinaciji z Bover Premium!
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IZBOR REALIZIRANIH PROJEKTOV
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OBMOCJE DELOVANJA:

OBMOCJE DELOVANJA:

proizvajalec pohištva

lesni obrat

IZVEDBA:

IZVEDBA:

Monster 150 Twin Power

Robust SD 90 XL

LOKACIJA:

LOKACIJA:

London, Velika Britanija

Frauental an der Lassnitz,
Avstrija

OBMOCJE DELOVANJA:

OBMOCJE DELOVANJA:

odpad lesne proizvodnje

termoelektrarna/toplarna

IZVEDBA:

IZVEDBA:

Robust SD 70

Robust SD 90

LOKACIJA:

LOKACIJA:

Wieselburg, Avstrija

Ljubljana, Slovenija

OBMOCJE DELOVANJA:

OBMOCJE DELOVANJA:

cementarna

proizvodni odpad

IZVEDBA:

IZVEDBA:

Robust SD 90

Robust SD 70

LOKACIJA:

LOKACIJA:

Split, Hrvaška

Idrija, Slovenija

PODJETJA, KI NAM ZAUPAJO

www.agbekoservis.sk

www.blotzki-insektenschutz.de
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www.ajmonteiro.pt

www.blazeks.rs

www.holztreff.at

www.stopnice-jezersek.si

www.kempf.ag

www.carbon-cleanup.com

www.cemex.hr

www.magles.si

www.markelj.com

www.mh-holz.at

www.centrometal.hr

www.coolrainsawmills.ie

www.cernivsek.com

www.novaki.si

www.protamb.pt

www.mizarstvo-rajsp.si

www.enterijer-jankovic.co.rs

www.energetika.si

www.ergomade.dk

www.selvamex.com

www.scsplus.co.rs

www.vitorogpromet.rs

www.genia.co.nz

www.harvestlink.com

www.hemosan.info

www.volimeda.lt

www.wibeba-holz.com

www.zaze.si

Arja vas 105
3301 Petrovče, Slovenija

T: +386 (0)3 703 88 23, (0)3 703 88 07
M: +386 (0)31 819 788, (0)31 312 337

www.robust.si
www.drobilnik.si

Robust drobilniki

DROBILNIKI

Vsi izdelki so podvrženi stalnemu razvoju, zato navedbe tehničnih podatkov niso obvezujoče za dobavo.
Slike so simbolne narave in zaradi razvojnih sprememb ter izboljšav ne odražajo vedno dejanskega stanja.

