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Opis produktu AirBasic®

Mobilny – Kompaktowy – Niezależny!

Separator AirBasic® należy do najnowszej 
generacji mobilnych separatorów powietrznych 
i jest efektem innowacyjnych prac rozwojowych 
nad opatentowaną przez Westeria® technologią 
separacji powietrznej. Setki ulepszonych 
elementów oraz nowe pomysły zaowocowały 
następnym etapem rozwoju w dziedzinie  
mobilnej separacji powietrznej.
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Wyposażenie

 Silna konstrukcja zapewniająca 
 optymalną mobilność
 Mechanicznie przestawiane zasuwy 
 umożliwiające recyrkulacje powietrza
 Taśma doprowadzająca z  
 rozdzielaczem materiału dla uzyskania  
 optymalnego wyniku separacji
 Bieg wsteczny taśmy wyładunkowej 
 dla frakcji ciężkiej
 Taśmy przenośnikowe ze 
 zintegrowanymi stołami odbojowymi 
 na podajnikach materiału
 Łatwy w obsłudze system sterowania 
 z dużym wyświetlaczem dotykowym
 Zautomatyzowany system regulacji  
 separatora powietrznego wg wgranych  
 programów (opcjonalnie)

Zalety konstrukcyjne

 Prosty i wytrzymały system  
 nastawczy taśmy doprowadzającej za  
 pomocą wciągników linowych nie 
 wymaga stosowania stacjonarnych  
 wciągników śrubowych!
 Zintegrowany przewód pneumatyczny
 do czyszczenia maszyny
 Otwory inspekcyjne ułatwiające prace  
 konserwacyjne i czyszczenie
 Bęben rozdzielczy ze stali Hardox 
 (opcjonalnie) 
 Recyrkulacja powietrza procesowego  
 przez segmenty dachowe, zapewniająca  
 minimalną emisję pyłów
 Otwór wlotowy w komorze rozprężnej z  
 zaworami klapowymi dla łatwej konser 
 wacji i czyszczenia 
 Optymalna budowa przystosowana do  
 transportu drogowego i morskiego.

Obszary zastosowań
Indywidualne możliwości nastawcze

Separacja / Regeneracja następujących 
materiałów:

 Gruz budowlany
 Mieszane odpady budowlane
 Szkło
 Drewno
 Kompost
 Odpady przemysłowe
 Złom
 Żużel ze spalania odpadów 

Wyposażenie
Zalety konstrukcyjne

Od paliw alternatywnych po gruz  
budowlany – dzięki różnorodnym 
możliwościom nastawczym w zakresie  
kąta pochylenia taśmy i odległości bębna 
oraz mocy dmuchawy, kąta ustawienia 
i otwarcia szczeliny dysz dmuchawy  
można w sposób optymalny separować 
wszystkie materiały wejściowe.



Dane techniczne
Arkusze danych

Dane techniczne

Długość linii transportowej: 7300 mm

Szerokość linii transportowej: 2442 mm

Wysokość linii transportowej: 2700 mm

Ciężar: 7100 kg

Wydajność separacji: do 180 m³/h 

Pozycja robocza

Pozycja transportowaDane wydajnościowe

Przestaw taśmy: 0,275 / 0,75 kW

Bęben rozdzielczy: 1,5 kW

Dmuchawa: 30,0 kW

Taśma doprowadzająca: 3,0 kW

Taśma wyładunkowa  
frakcji ciężkiej: 3,0 kW

Pobór mocy: 66 kVA

Przyłącze elektryczne: 125 CEE



Westeria® transportuje wartość

Produkcja, logistyka, utylizacja – 
wszędzie tam, gdzie transportuje się 
materiały, począwszy od pojedynczych 
przedmiotów, po materiały sypkie,  
celem separacji i sortowania wymies-
zanych materiałów i surowców  
wtórnych, pożądane są specjalne 
rozwiązania: ekonomiczne, solidne, 
trwałe, niezawodne i dostosowane do 
indywidualnych wymogów.

Westeria® Fördertechnik GmbH
Raiffeisenstr. 2
D-48346 Ostbevern

Tel.: +49 (0) 25 32/88-0
Faks: +49 (0) 25 32/77 70

verkauf@westeria.de
www.westeria.de

MT Recykling Sp. z o.o.
Legacz 1
05-304 Stanisławów

Tel.: +48 25 752 52 52
Faks: +48 25 752 25 51

mtrecykling@mtrecykling.pl
www.mtrecykling.pl


