WILLEMSEN

Najwydajniejsze Śrutowniki młotkowe
marki Christof Willemsen
O jakości pamięta się przez długi czas – nawet wtedy,
gdy nie pamięta się już ceny!

Odpowiednia wielkość do każdego zastosowania

W ciągu ostatnich 25 lat, przy
projektowaniu śrutowników
Willemsen, nieustanny nacisk –
zgodnie z wymaganiami klientów –
kładziono na osiągnięcie jak
najlepszej efektywności. Wśród
postawionych celów na szczególną
uwagę zasługują m.in. zmniejszenie
zużycia paliwa i poziomu emisji
hałasu oraz zwiększenie wydajności.
Nieustannie pracowano również nad
poprawą obsługi śrutowników, na co
pozwoliło w konsekwencji wdrożenie
takich inteligentnych rozwiązań, jak
np. hydrauliczna zasuwa
spiętrzająca, rotacyjne odsysanie
przesiewacza obrotowego, funkcja
pobierania próbek zmielonego
materiału w komorze śrutowania oraz
nowy wyświetlacz z ekranem do
obsługi dotykowej.

Agregat mielący
to produkt firmy Chr. Willemsen, który stanowi udoskonalenie
sprawdzonego już śrutownika młotkowego. Urządzenie
wyróżnia się tym, że posiada siedem segmentów, aż do
dziesięciu ramion gwiaździstych oraz funkcję pobierania
próbek zmielonego materiału w komorze śrutowania. Ślimaki
wlotowe oraz ślimak wylotowy, a także koryto ślimaka
wykonane są ze stali szlachetnej i są przeznaczone do
wykorzystania w śrutownikach biomasy. Ponownej
optymalizacji poddano również wylot śrutowników do
przenośnika taśmowego.
Kabiny operatora posiadają dobrze rozplanowane i łatwo
dostępne wyposażenie, a także są odpowiednio
dostosowane do osób o budowie ciała sięgającej rozmiaru
XXL. Dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego i joystick,
obsługa staje się nadzwyczaj prosta. Ponadto na specjalne
życzenie klienta, kabinę można wyposażyć w radio,
klimatyzację, czy też podgrzewane siedzenie.

Dzięki dużym klapom po obu stronach śrutownika, jego konserwacja nie stanowi żadnego
problemu. Do ich otworzenia potrzebny jest jedynie klucz czworokątny, po czym podniesienie
klap następuje za pomocą mocnych sprężyn gazowych. Aby jeszcze bardziej ułatwić
konserwację, pod pokrywą silnika znajduje się lampa, która oświetla całą przestrzeń.
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Typ

FF7/Bio

FF7/W

FF7/W-LKW

elektryczny
Mercedes / Scania
75-200 kW
368 kW (500 KM)
1500 obr./min
1850 obr./min
sprzęgło oponowe sprzęgło odśrodkowe
Willemsen
Willemsen
średnica wirnika / szerokość wirnika 1150 mm / 400 mm 1150 mm / 400 mm
1,16m²
1,16m²
płaszczyzna sitowa
7 segmentów
7 segmentów
sito segmentowe
16 m³ - 28m³
Odbiór
Ślimak
6500 mm / 400 mm
Przenośnik taśmowy długość / szerokość
na życzenie
długość do 7m
4600 mm
maks. wysokość transportowania
urządzenie stacjonarne
40 / 60 km/h
Prędkość transportu
do 1,5 kW/t
do 60-80 t/godz.
Wydajność śrutowania
Silnik
moc znamionowa kW (KM)
prędkość obrotowa
Sprzęgło
Śrutownik

Typ

FF8/W-K

FF9/W-K

Mercedes / MAN
478 kW (650 KM) / 570 kW (775 KM)
1850 obr./min
sprzęgło odśrodkowe
Willemsen
1150 mm / 600 mm
średnica wirnika / szerokość wirnika
1,72m²
płaszczyzna sitowa
7 segmentów
sito segmentowe
16 m³ - 28m³
Odbiór
6500 mm / 550 mm
Przenośnik taśmowy długość / szerokość
na życzenie
długość do 7m
4600 mm
maks. wysokość transportowania
40 / 60 km/h
Prędkość transportu
do 100–140 t/godz.
Wydajność śrutowania
Silnik
moc znamionowa kW (KM)
prędkość obrotowa
Sprzęgło
Śrutownik

Mercedes / Scania
368 kW (500 KM)
1850 obr./min
sprzęgło odśrodkowe
Willemsen
1150 mm / 400 mm
1,16m²
7 segmentów
16 m³ - 28m³
6500 mm / 400 mm
na życzenie
4600 mm
62 / 80 km/h
do 60-80 t/godz.

MAN
793 kW (1078 KM)
1850 obr./min
sprzęgło odśrodkowe
Willemsen
1150 mm / 800 mm
2,30m²
7 segmentów
16 m³ - 28m³
6500 mm / 700 mm
na życzenie
4600 mm
40 / 60 km/h
do 140–200 t/godz.

CHR. WILLEMSEN GmbH
Plottnik AgroConsulting
Waldemar Plottnik
Jakubowice 36 46-113 Wilków
T: +48 698 818 147
T: +48 664 024 866
E: biuro@plottnik.pl

Land- und Forstmaschinen
Reparatur und Handel

Düster Stegge 60 · 48703 Stadtlohn
Telefon: 02563/35 50 · Telefax: 02563/10 09
Werkstatt: 02563/20 59 62 · Mobil: 0172/5 33 44 55
E-Mail: chr-willemsen@t-online.de
Internet: www.chr-willemsen.de

