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Uruchomienie siódmej linii do łupania w Polsce
Niedawno włoska firma Techno Split uruchomiła w Pakości kolejną sprzedaną linię do łupania. Montowana instalacja jest już siódmą,
którą Techno Split dostarczyła do Polski. Również to zlecenie jest dowodem na ogromne zaufanie, jaką wielu producentów betonu obdarzyło
włoską firmę Techno Split, produkującą swoje urządzenia w oparciu o wysokie standardy jakości.
Nowa instalacja do łupania zawiera dwie
istotne nowości. Są nimi automatyczne
szczypce zamykane elektrycznie oraz możliwość kontroli jakości produktów. W zależności od typu produktów oraz wybranego
typu obróbki, instalacja może pracować
w sposób całkowicie automatyczny lub półautomatyczny
Zewnętrzna strefa załadunku jest kontrolowana przez bariery optoelektroniczne,
które pozwalają na prawidłowy przebieg
procesu załadunku. Szczypce na wejściu
pobierają pojedynczo z palety warstwę
bloków i układają ją na przenośnik płytkowy wyposażony w środkowej części w rolki, które pozwalają na podział warstwy na
rzędy i pojedyncze doprowadzenie ich do
wejścia maszyny. Tutaj oczekuje na nie

Nowa linia do łupania wyposażona jest w automatyczne szczypce zamykane elektrycznie.

Nowa linia do łupania zamontowana ostatnio w Polsce.
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popychacza popycha je na stół roboczy,
z którego szczypce automatyczne pobierają warstwę i układają ją na paletę umieszczoną na wyjściu przenośnika łańcuchowego o długości 8 metrów.
M

Linia do łupania jest już siódmą instalacją dostarczoną przez Techno Split do Polski.

programowalny drążek, który wyrównuje
rząd z osią noża łuparki.
Popychacz uruchamiany za pomocą siłownika popycha rząd bloków pod łuparkę,
która rozpoczyna ich obróbkę. W celu przeprowadzenia kontroli jakości, podzielony
na dwie części blok przechodzi po swojej
obróbce na przenośnik rolkowy, na którym
operator może ocenić jakość łupania z obu
stron.
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Przenośnik rolkowy jest wyposażony w drzwi
zawiasowe, które pozwalają na usunięcie
bloków niespełniających standardów jakościowych. Odpady po łupaniu są usuwane
poprzez naciśnięcie przycisku. Odpady
techniczne usuwane są automatycznie bez
interwencji ręcznej.
Obrobione bloki układane są na innym
przenośniku rolkowy, na którym zostaje ponownie ułożona warstwa bloków. Drążek
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