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Hetast just nu

Cellmatare RVS 
monteras under 

silos och behållare 
för att på ett enkelt 

sätt föra in material i ett
pneumatiskt transportsystem.

Oavsett om det är med
vakuum eller övertryck från

blåsmaskin säkerställer de
snedställda rotorbladen på

RVS ett jämnt materialflöde
in i transportledningen.

www.peal.se

Vår kund upplevde variationer i kvaliten på säckar som deras 
legopackare levererade. Dåliga svetsar och säckar som gick sönder med
returer som följd var ett dagligt problem. Då togs beslutet att ta steget
från att få sin produkt legopackad till att sköta det i egen regi. Men
tröskeln till en säckfyllning upplevdes som väldigt hög.

Lastfickan rymmer fyra kubik och matar en kupad bandtransportör som i
sin tur matar en bandtransportör som är utrustad med flexowellkanter
som är monterad genom en vägg. 

PEAL kunde presentera en bra och framtidssäkrad lösning, komplett med
lastficka, transportband och säckfyllare. Allt anpassat för att hantera
kundens många olika stenfraktioner och material.

Linjen är anpassad och förberedd för en framtid där man går från
manuell palletering till automatiserad palletering. PEALs robotsystem
med Okurarobot och manuell pallhantering matchar kapaciteten perfekt.

Komplett produktionslina för dekorsten
Omlastning från hjullastare till färdig 25kg säck

Grunden är vår småsäckfyllare OM100, utrustad med fyllrör för
ventilsäck och med frekvensomvadlad bandmatning. Den PLC-styrda
vågmodulen styr bandhastigheten för grov och finmatning vilket ger en 
noggrann och exakt uppvägning.



Avsändare / Returadress
PEAL AB
Garnisonsgatan 11
254 66 Helsingborg

Besök oss på: www.peal.se

STORSÄCKSTRANSPORTÖRER
OCH MIKROSILO FÖR TORRBRUK

Moderna torrbruksprodukter har en förhållandevis hög inblandning
av vaxbaserade tillsatser som dämpar dammning. En negativ effekt

av tillsatserna är dock att flödesegenskaperna för bruken i
pulverform inte är som förr, med större risk för bryggor och råtthål

ovanför utloppet, kompaktering, klumpar och ojämnt flöde.

Fluidisering i storsäckstömmare säkerställer tömning av moderna bruk

För att avhjälpa problemet
utrustade vi vår standard SP3

storsäckstömmare med, utöver
elvibratorn, pneumatiska

fluidiseringskuddar. 

Fluidiseringskuddarna aktiveras på samma
startsignal som elvibratorn och den

kombinerade effekten säkerställer en jämn och
total tömning av behållaren oavsett pulvrets

egenskaper.

Transport och buffertering av storsäckar
PEAL Bandtransportör TF150 är vår kraftigaste modell
med möjlighet till transport av enhetslaster på upp till

1500kg per meter. Underliggande stödrullar ger låg
friktion så att en fullastad bana med upp till sex stycken
storsäckar förflyttas på ett smidigt och kontrollerat sätt.

Drivning utgörs av en sidomonterad vinkelkuggväxel
som ger en betydligt lägre och kontrollerbar hastighet

än vad som är möjligt med trummotor. 

För montage i storsäcksfyllare
Transportörerna ska integreras i en befintlig

storsäcksfyllare som kör upp till 120 säckar i timmen
med pelleterad gödsel. 

Optimerad för storsäck
För att undvika att storsäckar "faller ner och nyps" mellan
två TF150-transportörer med säckbräckage och spill som

följd, så har TF150 driv och vändtrummor med optimerade
diametrar och en design avsedd för montage i linje.


