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Niszczarka CBC firmy CYKLOP jest maszyną, która służy do rozdrabniania taśm
bandowniczych (zużytych), aby zmniejszyć objętość odpadów.

CYKLOP CBC
NISZCZARKA DO TAŚM
BANDOWNICZYCH

Niszczarka CBC jest dość potężną maszyną, która
ma za zadanie rozdrobnić kawałki zużytych taśm
bandowniczych (stalowych, polipropylenowych i
poliestrowych), tnąc je na krótkie,
kilkucentymetrowe odcinki, dzięki czemu
zmniejsza się ilość odpadów oraz ilość miejsca
potrzebna do ich składowania w magazynie, czy
na stanowisku pakowania.

Niszczarka CBC firmy CYKLOP, przeznaczona do rozdrabniania taśm stalowych, polipropylenowych i poliestrowych

NISZCZARKA CBC
Charakterystyka urządzenia:
 Urządzenie przeznaczone do cięcia odpadów taśm bandowniczych. Maszyna
jest w stanie ciąć taśmy: polipropylenowe PP, poliestrowe PET, a także taśmy
stalowe!
 Niszczarka tnie także plomby! Nie zaleca się cięcia drucianych spinaczy
zaciskowych!
 Zużyte taśmy są cięte na odcinki o długości 85 mm.
 Maksymalna szerokość taśm: 32,0 mm
Zasada działania niszczarki:
o do 32,0 mm x 1.27 mm - 1000N/mm2 (bez plomb)
 Niszczarkę należy posadowić na górze otwartej beczki,
o do 32,0 mm x 0.80 mm - 800 N/mm2 (z plombami)
drewnianej skrzyni lub na innym postumencie. Kawałki
taśm mogą być ostre, więc powinny trafiać do
 4 obracane noże
solidnego kosza.
 2 potężne uchwyty w górnej części obudowy,
umożliwiające podniesienie maszyny, podczas
 Niszczarka jest ciężka, stąd konieczność postawienia
jej na solidnym postumencie.
wymiany beczki
 Uwaga! Postument nie jest częścią oferty!
 Poziom hałasu:
Użytkownik sam decyduje na czym posadowi
o pusty przebieg: 70 dB, z redukcją hałasu: 60 dB
maszynę!
o taśmy plastikowe 12,0 mm x 0,80 mm: 85 dB, z
redukcją: 75 dB
 Uwaga: zachować ostrożność przy posadowieniu
o taśmy stalowe 12,0 mm x 0,80 mm: 95 dB z
niszczarki z uwagi na ciężar maszyny!
redukcją: 85 dB
 Maszyna działa w prosty i bezpieczny sposób.
 Temperatura otoczenia: od +5oC do +35oC, suche
 Końcówkę taśmy przeznaczonej do recyklingu należy
środowisko
umieścić w otworze niszczarki. Po uruchomieniu
 Zasilanie: 3 x 400 V,50-60 Hz
maszyny taśma będzie wciągana przez głowicę tnącą, i
jednocześnie będzie cięta na drobne kawałki, a
 Klasa szczelności: IP-54
odpadki będą trafiały do beczki umieszczonej pod
 Oznaczenie CE (EN 60204)
korpusem maszyny.
Opcje wyposażenia dodatkowego:
 Uwaga: maszyna jest w stanie ciąć plomby, zaciski,
 Automatyczny start i stop
spinacze, etc…
 Redukcja hałasu
 2 dodatkowe noże
Zalety wynikające ze stosowania niszczarki:

 Prawidłowo posadowiona niszczarka.
Dane techniczne:
 Wydajność: 30m/min
 Wymiary:
o Wysokość [mm]: 350 – dotyczy samego korpusu
maszyny, bez postumentu
o Długość [mm]: 800
o Szerokość [mm]: 600
o Waga [kg]: 120
 Dopuszczalne taśmy:



Zużyte taśmy bandownicze nie plączą się po
powierzchni magazynu, czy stanowiska
pakowania/rozpakowywania, dzięki czemu zwiększa
się bezpieczeństwo poruszania się po magazynie,
oszczędza się miejsce przeznaczone na odpady, które
po rozdrobnieniu łatwo można wywozić i utylizować.

