TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA ODPADOV
Hviezdicový triediè ROLLSTER predstavuje vysoko
efektívne zariadenie, ktoré je urèené na triedenie
sypkých materiálov pod¾a zrnitosti. Dá sa ním triedi
široká paleta materiálov - zemina, kamenivo, asfalt,
betón, drevo, škvára, biomasa, kompost, plasty,
sklo, keramika, papier, kartón, iné materiály
obsiahnuté v komunálnom alebo priemyselnom
odpade.
Výraznou výhodou hviezdicového triedi è a
ROLLSTER je jeho schopnos spracováva širokú
škálu èasto problematických materiálov bez rizika
upchatia pracovnej plochy. Táto vlastnos vyplýva z
pouitého technického riešenia, vyuívajúceho
paralelné rady rotujúcich kotúèov. Jedným smerom
rotujúce rady kotúèov prenášajú vlnenie a vibrácie
na dopravovaný materiál. Pouité riešenie prakticky
odstraòuje monos zanesenia sitovej plochy,
prièom sa dajú spo¾ahlivo triedi aj lepivé a málo
s y p k é m a t e r i á l y.
Pod ¾ a konkrétnej
aplikácie a pod ¾ a
poiadaviek zákazníka na ve ¾ kos 
vytriedenej frakcie
sa volí geometria
kotúèov, ich uloenie
a radenie. Pod ¾ a
konkrétnej aplikácie
sa volí aj materiál
kotúèov od oteruvzdornej ocele po
gumené zmesi so
zvýšenou mechanickou a chemickou odolnosou.
Modulárna stavba základných sekcií, ich dvoj alebo
trojstupòové sériové alebo paralelné radenie
umoòuje zostavi viacstupòový triediè schopný v
jednom pracovnom takte vytriedi zmes a na štyri
frakcie pod¾a ve¾kosti zrna.

Rollster

VÝHODY ZARIADENIA
- vysoký triediaci výkon
- malé rozmery
- samoèistiaca schopnos
- nízke nároky na údrbu
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TECHNICKÉ PARAMETRE
ZÁKLADNEJ SEKCIE
Príkon motora: 1,1 kW
3
Triediaci výkon: 100 m /h
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Jednostupòové triedenie na dve frakcie nízky variant
Podsitnú frakciu dopravuje pásový dopravník
priamo na korbu nákladného automobilu alebo
do ve¾kokapacitného kontajnera. Nadsitná
frakcia ostáva na mieste. Príklad pouitia expedièné triedenie kompostu.

TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA ODPADOV
Hviezdicový triediè Rollster sa dá poui ako
samostatné zariadenie alebo v technologických
linkách. Práve doplnenie o dopravné zariadenia,
prípadne vhodnú úpravárenskú techniku, poskytuje
uívate¾ovi dokonalé riešenie na úpravu a triedenie
širokej palety organických aj anorganických
materiálov. Sériové alebo paralelné radenie triedièov
Rollster ponúka monos viacstupòového triedenia
na väèší poèet frakcií. Pritom sa naplno vyuíva
modularita efektívneho technického riešenia
hviezdicového triedièa Rollster.

Jednostupòové triedenie na dve frakcie - vysoký variant
Podsitná frakcia padá do zásobníkového
boxu, odkia¾ sa manipuluje èelným
nakladaèom. Nadsitná frakcia padá do
ï alšieho betónového
boxu. Príklad pouitia príprava paliva pre kotol
na spa¾ovanie drevného
odpadu, triedenie štrku.

Jednostupòové triedenie na dve frakcie s drvením
nadsitnej frakcie
Podsitnú frakciu dopravujú dopravníky do výšky na vo¾nú
skládku, na nákladný automobil alebo do kontajnera.
Nadsitná frakcia pokraèuje do dvojrotorového drvièa, kde sa
drví na potrebnú ve¾kos. Príklad pouitia - spracovanie
kompostu. Ideálne riešenie pre malé i ve¾kokapacitné
kompostárne.

Trojstupòové triedenie na štyri frakcie
- etáový variant
Pomocou trojice hviezdicových triedièov
sa dá dodávaný materiál efektívne triedi
na štyri frakcie na relatívne malom
priestore. Príklad pouitia - triedenie
štrku, stavebnej sute, príprava paliva pre
kotly na drevný odpad.
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