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DEZINTEGRATOARE / MORI
Aplicații în tocarea și măcinarea rebuturilor și deșeurilor de materiale plastice, cauciuc termoplastic, 
materiale expandate, metale neferoase, anvelorpe etc.

GRANULATOARE DE MICI DIMENSIUNI
Variante utilizate lângă mașina de procesare (injecție, măci-
nare culee), extrudare sau termoformare în linie (folie, film, 
plăci), sau în spații special amenajate.
Rotoare deschise cu diametre de până la 450 mm, într-o 
gamă diversă. Cuțite în linie sau defazate pentru prindere 
ușoară.
Sisteme de preluare material (cuvă, șnec flexibil, ventilator 
cu filtre pentru reținere praf). Motoare de acționare cu trans-
misie directă sau prin curele cu fulie de mari dimensiuni.

VASE DE SPĂLARE ŞI SEPARARE IMPURITĂȚI
Funcționează prin acțiunea dinamică a rotoarelor speciale, 
poziționate deasupra nivelului apei, care prin paletele lor, afun-
dă și împing materialul până la secțiunea de extragere material.
Extragerea contaminanților se face printr-un sistem special cu 
șnec, poziționat în contraflux pe fundul vasului, cu secțiunea de 
descărcare poziționata deasupra acesteia. Variante constructi-
ve diverse în raport cu tipul și forma de material supus trata-
mentului (fulgi sau granule PET, PE, PP, PS etc). Execuție în oțel 
inoxidabil AISI 304/ AISI 316L.

MORI DE MARI DIMENSIUNI
Utilizate în reciclarea deșeurilor de mase plastice de mare 
capacitate, individuale sau în combinație cu sisteme de 
spălare, uscare și stocare.
Diametre rotor de la 500 până la 1.500 mm, cu rotor închis 
sau deschis, pretabile la măcinarea uscată sau umedă, 
funcție de aplicație. Cuțite cu reglare micrometrică, cu tă-
iere tip foarfecă sau specială.
Fulii de mari dimensiuni pentru atenuarea șocurilor la     tă-
iere, sisteme hidraulice de rabatere cuvă.

TOCATOARE / SHREDDERE
SHREDDERE
Utilizate în toate domeniile grele ale sectoarelor de reci-
clare, shredder-ele pot fi cu echipate cu acționare electrică 
sau hidraulică, având unul, două, trei sau patru rânduri de 
arbori port-cuțite. Cuțitele, funcție de aplicație, prezintă 
forme și configurații diverse.
Domenii: reciclare anvelope, deșeuri industriale (filtre, elec-
tronice, frigidere, profile mase plastice, profile și deșeuri 
neferoase etc), deșeuri urbane, sticlă, deșeuri metalice, 
deșeuri periculoase, industria lemnului, farmaceutică etc.
Shredder-ele cu un singur arbore, echipate cu pastile de tă-
iere, sunt utilizate în special la reciclarea maselor plastice 
și cablurilor electrice.
Presoarele hidraulice, compactează materialul în zona de 
tăiere-rupere.

LINII DE SPĂLARE ŞI COMPONENTE PRINCIPALE
Aplicații specifice: film/folie agricolă și postconsum, materiale plastice rigide sau mixte, sticle PET post con-
sum etc. Componentele principale din structura acestora: shreddere, mori uscate sau umede cu sisteme me-
tal detector sau separatoare magnetice, benzi de alimentare sau șnecuri cu decantare impurități, unități de 
prespălare (centrifuge), vase de decantare, vase de spălare și separare impurități, vase de spălare mecanică, 
prese de stoarcere (SQUEEZER), sisteme de uscare, centrifuge de spălare și uscare, silozuri stocare etc.

CENTRIFUGE ORIZONTALE
Centrifugele orizontale sunt utilizate atât ca unități 
de spălare cât și ca unități de uscare. Pot trata mate-
rial plastic premăcinat sub formă rigidă sau flexibilă, 
prin împingerea acestuia spre pereții sitei de drenare. 
Sisteme specifice de autocurățire sită.

SISTEME DE USCARE
Sistemele de uscare sunt unități independente 
ce au la bază conceptul de uscare cu aer cald 
sau combinate cu centrifuge orizontale sau 
verticale, în vederea diminuării consumurilor 
energetice. Componența și numărul de sta-
dii depinde de gradul de umiditate solicitat 
aplicației dorite.

LINII DE GRANULARE
Liniile de granulare, sunt unități complexe, formate din mori specifice sau densificatoare, completate de un 
sistem de alimentare forțată, care alimentează constant materialul la extruderul de granulare.

În funcție de cerere, liniile pot fi echipate cu un densificator și un 
siloz de stocare intermediară poziționat după moară/densifica-
tor și care permite stocarea materialului de bază, garantând o 
mai bună autonomie de lucru a liniei.
Toate extruderele sunt echipate cu una sau mai multe zone de 
degazare, a căror funcții constau în eliminarea totală a gazelor 
și a umezelii eliberate de materialele imprimate în timpul pro-
cesului de extrudare. După extrudare, materialele plastice topite 
întâlnesc un sistem de filtrare care permite îndepărtarea tuturor 
contaminanților posibili din material. Topitura trece prin capul de 
granulare ce asigură o granulare perfectă astfel încât materialul 
să poată intra într-o centrifugă verticală de uscare care va oferi o 
granulă complet uscată.
La cerere se pot furniza extrudere cu zonă de degazare specială, 
potrivite pentru materiale cu umiditate ridicată și/sau grad mare 
de imprimare.
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