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Delikatne i równomierne podawanie
WydajnoĞü regulowana zgrubnie i dokáadnie
Natychmiastowy rozruch i zatrzymanie
DostĊpny ze stali nierdzewnej

Wibracje w sáuĪbie przemysáu

Podajnik wibracyjny Netter
Seria PowerPack

Podajnik wibracyjny Netter
Seria PowerPack
Typ

A
[mm]

B
[mm]

PowerPack 180

500

PowerPack 250/350

580

=

F
[mm]

G
[mm]

ØH
[mm]

CiĊĪar bez
rynny [kg]

343

230

93

9

ca. 2,1

442

321,5

94

9

ca. 3,6

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

170

85

80

173

100

80

Podajnik z serii PowerPack skáada siĊ z nastĊpujących elementów:
Rynna podajnika
wykonana przez
Klienta lub wedáug
wymagaĔ Klienta.

CzĊĞü górna
SprĊĪyny páaskie
Wibrator pneumatyczny
liniowy z serii NTK
lub NTS
CzĊĞü dolna

Budowa i zasada dziaáania
Podajnik PowerPack skáada siĊ z rynny
zamontowanej na sprĊĪynach páaskich i
jest napĊdzany za pomocą wibratora
pneumatycznego liniowego serii NTK lub
NTS. ZaleĪnie od zastosowania, do
napĊdu moĪna uĪyü takĪe wibratora
elektrycznego typu NEG. Dobór wibratora
=zaleĪy nie tylko od wáasnoĞci podawanego
materiaáu, lecz takĪe od wymaganej
czĊstotliwoĞci i amplitudy. W odróĪnieniu
=
= typów podajników czĊstotliwoĞü
od innych
i amplituda moĪe
byü regulowana
niezaleĪnie.
DziĊki
temu
podajnik
PowerPack moĪna áatwo dostosowaü do
wymagaĔ Klienta.

Poza wersjami standardowymi oferujemy
równieĪ wersje specjalne, dostosowane do
wymagaĔ Klienta.
Ponadto wszystkie podzespoáy mogą byü
dostarczone oddzielnie.
=Dopuszczalne warunki pracy
Czynnik roboczy:
SprĊĪone powietrze lub azot (filtr U5Pm),
zalecane z mgáą olejową
CiĞnienie robocze:
od 2 bar do 6 bar
Temperatura otoczenia:
o
o
od 5 C do 60 C
o
=
DostĊpna
wersja HT do 200 C

=NetterVibration

oferuje takĪe odpowiedni
osprzĊt niezbĊdny do montaĪu, instalacji,
uruchomienia oraz monitorowania wibratorów
=
i odbijaków.
=
Netter oferuje rozwiązania.
Skontaktuj siĊ z naszymi
doĞwiadczonymi doradcami.

=

NetterVibration Polska Sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 195 / 17
40153 Katowice
Tel. +48 32 2050947
Fax +48 32 2051572
www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl
NetterVibration
FritzUllmannStr. 9
55252 MainzKastel
Tel. +49 6134 29010
Fax +49 6134 290133
www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com
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Zastosowanie
Podajnik z serii PowerPack przeznaczony
jest do szybkiego i dokáadnego dozowania
materiaáów sypkich. Wersja wykonana ze
stali
nierdzewnej
pozwala
na
zastosowanie w przemyĞle chemicznym,
=farmaceutycznym i spoĪywczym.

