
Silos uzupełniający  
ścierniwo do big-bagów

W celu zapewnienia ciągłości dobrego 
procesu śrutowania wielu klientów 
używa silosów do uzupełniania ścierni-
wa. Dzięki temu ścierniwo jest zawsze 
dostępne w wystarczającej ilości i jest 
wprowadzane do procesu śrutowania 
w dozowanych ilościach.

Silos jest w prosty sposób ładowany 
wózkiem widłowym, który zawiesza 
big-bagi. Silos jest ustawiany w zależ-
ności od dostępnej przestrzeni.  
Możliwe jest doposażenie istniejących 
śrutownic.

Silosy uzupełniające są szczególnie 
polecane dla śrutownic, które ze wzglę-
du na dużą wydajność mają duże 
zapotrzebowanie na ścierniwo. Rów-
nież zasilanie śrutownic połączonych 
liniowo staje się w ten sposób prostsze 
i tańsze.

Kolejną zaletą stosowania silosów do 
uzupełniania ścierniwa jest możliwość 
wytwarzania niezmiennie dobrej 
mieszanki roboczej. Podziarno i pył 
automatycznie odprowadzane przez 
system przygotowania ścierniwa i filtry 
są stale zastępowane świeżym ścierni-
wem w małych ilościach. W ten sposób 
unika się selektywnego uzupełniania 
dużych ilości ścierniwa. Dzięki temu 
ziarnistość nie ulega wahaniom  
a rezultat śrutowania pozostaje stały.

• Technika obróbki 
 strumieniowo-ściernej
• Maszyny używane
• Systemy transportowe
• Serwis i części zamienne
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Czy mają Państwo pytania? 
Chętnie na nie odpowiemy.

Big-bag spoczywa na 
zsypie, dzięki czemu jest on 

całkowicie opróżniany.

Łatwa do zdemontowania 
pokrywa ułatwia otwieranie 

króćca wylotowego  
big-baga.

Opcjonalnie możliwe  
jest wykrywanie poziomu 
ścierniwa.

Regulacja wysokości umożliwia 
stosowanie wszystkich popular-
nych rozmiarów big-bagów.

Uwalnianie strumienia 
ścierniwa można regulować 
za pomocą zaworu muszlo-
wego. Dopełnianie odbywa 

się automatycznie na  
żądanie.

Zastosowanie rury stalowej  
z podporami worka zapewnia 
długą żywotność nawet  
w przypadku agresywnego 
ścierniwa.

Ścierniwo może spływać  
bez przeszkód, ponieważ 
króciec wylotowy big-baga 
zwisa swobodnie i nie może 
się zagiąć.

Big-bag wypełniony ścierniwem 
mocowany jest do ramy uchwy-

towej na poziomie podłogi. 
Następnie rama uchwytowa jest 
umieszczana za pomocą wózka 

widłowego w mocowaniu  
big-bagów. Elementy wprowa-

dzające ułatwiają prawidłowe 
umieszczenie ramy uchwytowej.

Opróżnianie big-bagów 
jest bezpyłowe.
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