BUCKAU-WOLF
SÜREKLI TIP SANTRIFÜJLER
Buckau-Wolf sürekli tip C2500, C3000
santrifüjler farklı tasarım özelikleri
ve uygun konstrüksiyon yapısı
kombinasyonu sonucu (1) ham şeker, (2)
orta şeker, (3) son şeker ve afine lapayı
verimli bir şekilde işleyebilmektedir. C
serisi santrifüjler yüksek performans, çok
düşük enerji sarfiyatı ve düşük maliyetli
bakım olanağı sunmaktadır.

• Ana gövde yüksekliği azaltılarak
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•
•

•
•
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•

ergonomik bir çalışma ortamı
sağlanmıştır
Güçlü rulman konstrüksiyon yapısı,
aynı seviyedeki tahrik motoru ve
rulman sistemi ile düşük salınım
sağlanmakta, ayrıca ekipmanların
birbirini karşılıklı olarak etkilemesi
önlenmektedir
Uygun ebatlarda seçilmiş rulmanlarla
ve güçlendirilmiş sepet mili ile
donatılmıştır.
Akmakta olan beyaz ve yeşil şurup ile
şeker numuneleri operatör seviyesinde
kolaylıkla alınabilmektedir
Yağ buharı ile yağlama yapma özelliği
sayesinde rulmanlar yağlanabilmekte
ve rulman sisteminin ömrü
uzatılmaktadır
Kuru – “/D” ve sıvı deşarj “/L” tipleri
mevcuttur
İki kademeli üst süzgeç kullanımı ile
daha iyi ayrışma (seperasyon) ve düşük
yıkama su tüketimi sağlamaktadır
Az sayıdaki bağlantı parçaları ile sepet
montaj ve demontajı kolaylaştırılmıştır.
Hızlandırma konisine entegre edilmiş
buhar besleme sistemi ile lapa
akışkanlığı azaltılarak ayrıştırma
(seperasyon) verimliliği arttırılmıştır

• Entegre besleme olanakları ile
su, buhar ve şurup gibi akışkanlar
beslenerek proses optimizasyonu
sağlanabilmektedir
Lapa akışı kontrolü PLC ile optimize
edilerek PID kontrolörlerine göre daha
güçlü kontrol algoritması kullanımına
olanak sağlanmaktadır
• Çalışan Makine arayüzü ( HMI ) ve
ayrıntılı grafiksel ekran sayesinde
kullanım kolaylığı sağlanmıştır
• Motor çalıştırma: Soft starter (Yumuşak
yol verici) için Yıldız-Üçgen veya
frekans çevirici olarak mevcuttur
• Proses kontrol sistemleri için bir arayüz
mevcuttur
Buckau-Wolf C serisi sürekli santrifüjler
üretim, enerji verimliliği ve düşük
bakım maliyetleri açısından sektörde
lider konumdadır. Sonuç olarak C serisi

sürekli santrifüjler ham şeker, orta şeker
ve son şeker ve afine lapa işlenmesinde
kullanımı kolay ve her türlü ihtiyaca
verimli bir şekilde cevap verecek
santrifüjlerdir.

Tip

C2500

Ürün

Pancar

Motor

kW

B-Şeker

T > 60 °C

t/sa

C-Şeker

T > 50 °C

t/sa

C-Afinasyon

T > 70 °C

t/sa

C3000
Şeker Kamışı

Pancar

55
≤ 28

90
≤ 25

≤ 40

≤ 15

≤ 22

Şeker Kamışı

≤ 35
≤ 21

≤ 20

≤ 32

≤ 27

SINIRSIZ SERVİS

Buckau-Wolf makineleri ve cihazları dünya çapında müşterilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Bize ihtiyaç
duyduğunuzda, yardım etmek ve tavsiyelerde bulunmak için her zaman hazırız.
Hizmetlerimiz

• Makinelerin planlanması ve çalıştırılması için süreç
danışmanlığı
• Montaj ve başlatma/devreye alma
• Kampanya süresince 7/24 yedek parça hizmeti

• Bakım ve onarım
• Arıza teşhisi
• Girdap akımları (eddy-current) teknolojisi ile
inceleme

Pazarımız tüm dünyadır
Buckau-Wolf GmbH, özel makinelerde uzmanlaşmış, köklü bir geleneğe sahip, dünya
çapında aktif, sahibi aynı zamanda şirket yöneticisi olan bir şirkettir. Çeşitli uygulama
alanları için endüstriyel karıştırma ve ayırma süreçlerinde uzmanız. Müşterilerimize bir
tedarikçinin onlarca yıldır kurmuş olduğu güvenilirliğini, modern kontrol teknolojsini,
yetkin personeli ve esnek hizmeti sunuyoruz.
Yedek parça, bakım, muayene, güvenlik dönüşümleri veya kiralık makineler ile
– nitelikli, güvenilir ve esnek

BUCKAU-WOLF GMBH
Nordstrasse 41
41515 Grevenbroich
Germany

Phone: +49 2181 602 - 400
Fax:
+49 2181 602 - 342
E-Mail: supraton@buckau-wolf.com

www.buckau-wolf.com

