
Vstupný otvor mlyna / (mm) 300×400 400 600

Elektrický príkon mlyna / (kW) 15 30

Hmotnosť mlyna /  (kg) 770 2000

Typ separátora / okrý splav / okrý splav / 

Pôdorys triediaceho stola/ [mm]720 1800 720 1800

Objem nádrže na vodu / (l) 280 280

Pôdorys zostavy strojov /  (mm) 4200 3000 4200 3000

Maximálna výška zostavy / (mm) 2900 2900

Celkový elektrický príkon /  (kW) 20 35

Celková hmotnosť / (kg) 1300 2530

Výkon do /  (kg/h) 250 400

BONANZA 200 BONANZA 400

Zasyp 

Moc granulatora 

Waga granulatora

Na mokro Na mokro
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Sposób separacji

Rozmiar stołu separacyjnego

Pojemność zbiornika na wodę

Wymiary

Wysokość

Moc linii

Maksymalna wydajność
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Technologické pracovisko slúži na 
vyťažovanie medi alebo hliníka z odpadových 
káblov. Jeho štandardnou súčasťou je nožový 
mlyn, transportný ventilátor, vzduchotechnické 
potrubie, cyklón a separátor. Jednotlivé zariadenia 
sú navrhnuté tak, aby tvorili kompaktný celok 
ovládaný z jedného riadiaceho panelu. 
Káble sa do nožového mlyna vkladajú ručne. Ak 
treba zvýšiť  kapacitu pracoviska, do systému sa 
pridá jednorotorový drvič CASTOR. Ten 
predstavuje prvý stupeň drvenia, prepojený s 
nožovým mlynom pásovým 
dopravníkom. 
Oproti iným spôsobom 
triedenia ponúka 
systém mokrého 
splavu najvyššiu 
čistotu 
vyseparovanej 
medi resp. 
hliníka.
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Lin ia technologiczna 
BONANZA s łuży  do  
odzyskiwania miedzi lub 
aluminium ze zużytych 
kabli. W standardzie linia 
składa się z: granulatora, 
transportu pneumatyczne-
go, cyklonu i separatora. 
Poszczególne urządzenia 
są zaprojektowane w 
sposób umożliwiający 
zestawienie kompaktowej 
linii sterowanej z pojedyn-
czego panelu operator-
skiego. Kable podawane 
są manualnie do granula-
tora. W przypadku koniec-
zności zwiększenia wydaj-
ności linii może zostać ona 
rozbudowana o jednowa-
łowy rozdrabniacz typu 
CASTOR. W rozdrabnia-
czu połączonym z granu-
latorem za pośrednictwem 
przenośnika taśmowego 
n a s t ę p u j e  p i e r w s z y  
stopień przetwarzania 
materiału. W porównaniu z 
innymi systemami sepa-
rującymi, system mokrego 
s t o ł u  s e p a r u j ą c e g o  
zapewnia największą 
czystość odseparowanej 
miedzi aluminium.

na spracovanie odpadových
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Jemne zomleté káble tvoria zmes kovu a plastovej izolácie. Tá sa 
transportným ventilátorom dopravuje na triediacu plochu 
mokrého splavu.
Kable zostają zgranulowane do postaci mieszaniny metalu i 
tworzywa z izolacji. Mieszanina jest transportowana poprzez 
wentylator na powierzchnię mokrego stołu separującego.

Triediaca plocha mokrého splavu priamočiaro kmitá v smere 
pozdĺžnej osi. Súčasne z trysiek nad triediacou plochou strieka 
voda definovaným smerom.
Woda podawana jest w określonych kierunkach z dysz 
umieszczonych powyżej powierzchni separatora.

Mokrý splav umožňuje reguláciu kmitov, sklonu stola a prúdu
vody.
Rynna umożliwia kontrolę oscylacji, nachylenia stołu oraz 
strumienia wody. Powierzchnia separująca mokrego stołu 
oscyluje w osi wzdłużnej.

Kmitavý pohyb stola a prúd vody uvedú zložky zmesi kovu a 
plastovej izolácie do pohybu. Plastová izolácia sa pohybuje na 
triediacej ploche nadol, kovy postupujú k hornému koncu 
triediacej plochy.
Ruchy oscylacyjne stołu i strumień wody przemieszczają 
mieszaninę metalu i tworzywa. Granulat tworzyw sztucznych 
porusza się w dół stołu, w czasie gdy metale poruszają się w 
stronę przeciwną.

Voda sa cez filter vracia do zbernej nádrže. Zvyšky mechanických 
prímesí sa usadzujú v sedimentačných komorách nádrže. Voda 
sa vracia späť do procesu.
Woda powraca do zbiornika poprzez filtr. Pozostałe 
zanieczyszczenia osadzają się w rozmieszczonych w zbiorniku 
komorach. Oczyszczona woda powraca do obiegu.
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