EASY WOOL PRO
Нашият "EASY WOOL PRO" е най-новият модел от нашата серия EASY WOOL. Преработихме
стария модел с по-голяма компактност и ниско тегло, тъй като по-голямата част от нашите
клиенти, които обслужваме, работят в страни извън Европа. По този начин с този компактен
дизайн транспортът ще бъде по-евтин и по-бърз. Принципът на новия модел е същият като на
стария с капацитет до 50 кг на час в зависимост от дебелината на влакното. В този нов модел
всичко е комбинирано в едно тяло. Той също така регулира всички параметри: скорост на
турбината, мощността на турбокомпресора, която контролира качеството на ватата. Суровината
е смачкана PET пластмасова бутилка. Не е задължително да се мие. PET пластмасовите бутилки
могат да бъдат смачкани, без да се премахват етикетите и капачките, тъй като дюзите на EASY
WOOL PRO са с диаметър 10 mm, така че няма опасност от задръстване. Освен PET агрегати, не
е необходимо нищо, освен мощност за задействане и малко течаща вода за охлаждане на
шнека. По желание вместо това за охлаждане може да се използва и малка циркулационна
помпа за резервоар. Инерционната мощност на новия модел е 10 киловата, а номиналната е
около 3 киловата, тъй като след 10-15 минути работа машината преминава в автогенен режим
и патентован тип шнек топи материала. Теглото на машината е около 300 кг. (с изключение на
теглото на транспортните палети и предпазните опаковъчни материали). Изходният материал е
меко влакно, чиято температура се регулира чрез промяна на температурата. Влакната на
крайния продукт са подходящи за използване като пълнеж за меки играчки, мебели, матраци и
др. След допълнителна механична обработка влакната могат да се използват за одеяла, дрехи,
нетъкани платове и др. При захранване машината автоматично регулира до зададени
температури. След като бъдат достигнати зададените температури, можете да управлявате
шнека и турбото. EASY WOOL PRO е точно това, просто и лесно както за експлоатация, така и за
обслужване. Работи в непрекъснат режим. Всички части и агрегати се произвеждат от нас и
методът е патентован.
Цената на EASY WOOL PRO е 10 800 евро без разходите за доставка. След като бъде
направена поръчка, клиентите могат да очакват около месец за производството на
устройството.
Машините EASY WOOL са проектирани и произведени по програма за екологична обработка на
пластмаси. Те произвеждат полиестерна вълна, но основната им цел е да се използват
използвани PET бутилки, които иначе биха били считани за отпадъци. Ние също така
предлагаме трошачки за PET бутилки, които са съобразени с нуждите на нашите машини EASY
WOOL.
„EASY WOOL pro“ е много подходящ за малкия бизнес, тъй като те осигуряват начална стъпка
в новото производство, работещо с рециклирана пластмаса от PET и не изисква нито голямо
помещение, нито много производствени разходи. Ако имате допълнителни въпроси, моля
пишете на имейла

