NOCK SEPARATOR SP254/1

CENÍK SEPARÁTORU
ceny prodejní na zákazníky
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SEPARATOR
1. SEPARATOR

EURO

CZK

Průmyslový šnekový separátor Typ SEPARATOR SP254/1
Napájení: 3AC - 400 Volt - 50 Hz
Příkon: 5,5 kW
nerezový šnek s dvojitým uložením v ložiskách
vč. cylindrického nerezového síta
Otvory volitelné 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 mm
spodní rám z nerezu,
výstupní vytlačovací klapka nastavitelná, nerez
příruby na vstupu i výstupu s kožností připojení předzásobníku
připojení na potrubí Ø110 mm (vnější)

17.300,--

bez elektrorozvaděče

475.750,--

Průmyslový šnekový separátor Typ SEPARATOR SP254/VARIO
s přestavitelným šnekem
Napájení: 3AC - 400 Volt - 50 Hz
Příkon: 5,5 kW
nerezový šnek s dvojitým uložením v ložiskách
vč. cylindrického nerezového síta
Otvory volitelné 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 mm
spodní rám z nerezu,
výstupní vytlačovací klapka nastavitelná, nerez
příruby na vstupu i výstupu s kožností připojení předzásobníku
připojení na potrubí Ø150 mm (vnitřní)

19.200,--

bez elektrorozvaděče

528.500,--

Průmyslový šnekový separátor Typ SEPARATOR SP254/ECO
Napájení: 3AC - 400 Volt - 50 Hz
Příkon: 3,5 kW
nerezový šnek s dvojitým uložením v ložiskách
vč. cylindrického nerezového síta
Otvory volitelné 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 mm
spodní rám z nerezu,
Motor bez ochranné stříšky
výstupní vytlačovací klapka nastavitelná, nerez
příruby na vstupu i výstupu s kožností připojení předzásobníku
připojení na potrubí Ø110 mm (vnější)
Vypínač Zap/ Vyp.

bez elektrorozvaděče

13.000,--

357.500,--
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Provedení a časté ND

kurz 27,50/ Euro
EURO
CZK

2. provedení (neplatí pro typ SP 254/ ECO)
Elektroovládací skříň komplet s 24V ovládacím napětím (bez
proudového chrániče)
Příjmový zásobník 0,9 m³ s víkem - nerezové
provední
Čidlo naplnění příjmového zásobníku
Proudový chránič
bez vodičů a propojení
Proudový chránič s elektropropojením
(pouze ve variantě s ektroovládací skříní)
Mazací systém ( kontinuální)

650,-17 875,-3.300,-90 750,-350,-9625,-150,-4125,-350,-9625,-320,-8800,--

3. Náhradní díly
Šnek s hřídelem pro typ SP254/1 nerez
(V2A)

3.100,--

Šnek s hřídelem pro typ SP254/6 nerez
(V2A)

3.500,--

Síta
Cylindrické síto alternativně 0,50 mm - 0,75 mm - 1,00 mm
nerez

1.900,--

Síta
Cylindrické síto 0,25 mm nerez

85250,-96 250,--

52 250,-2.050,-56 375,--
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