PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ
Plastic Recycling Systems / Recykling Tworzyw Sztucznych

O nas
Firma została założona w 1974 roku, zatrudniając 5 pracowników i zajmując powierzchnię
150m2. Altech Plastic Machine, początkowo jako producent różnych maszyn, z czasem
zajął się produkcją ślimaków do wytłaczania i maszyn do recyklingu tworzyw sztucznych.
Wraz z budową nowego zakładu obejmującego powierzchnię 3.500 m2 w 1986 roku
rozszerzył działalność, uruchamiając eksport do kilku krajów. Dziś, w nowej fabryce o
powierzchni 11 000 m2, Altech stał się producentem eksportującym maszyny do
recyklingu tworzyw sztucznych do 28 różnych krajów.
Altech Plastic Machine posiada kompetencje w zakresie śledzenia aktualnych osiągnięć
technologicznych, dostosowania procesu produkcyjnego i ciągłego utrzymywania wysokich standardów
produkcyjnych.
Altech Plastic Machine produkuje linie do recyklingu tworzyw sztucznych, systemy
filtracji, pionowe i poziome granularki, shreddery, maszyny do wyciskania tworzyw,
wirówki, rozdrabniacze do tworzyw oraz systemy dozowania. Składa się z wysoko
wykwalifikowanego personelu inżynieryjnego i działu technicznego. Altech
utrzymuje pozycję lidera na rynku krajowym i zagranicznym, dzięki
wyspecjalizowanemu zespołowi badawczo-rozwojowemu.
Łącząc podstawowe cele i strategie z główną zasadą jakości produkcji,
pomocą techniczną przed i po sprzedaży, zadowoleniem klientów i pasją do
osiągania jak najlepszych wyników, Altech zaspakaja potrzeby swoich
klientów zgodnie z ich specjalnymi wymaganiami poprzez tworzenie nowych
projektów.
Posiadając certyfikaty CE, GOST, ISO 9001, Altech daje klientom gwarancję spełnienia
wymogów profesjonalnego serwisu i oczekiwań względem jakości produktów,
zaprojektowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Altech rozwijał się w celu
usprawnienia procesu produkcji i usług, pozostając wrażliwym na środowisko naturalne,
stosując rozwiązania technologiczne najnowszej generacji i dbając, aby dostarczyć na
czas urządzenia wysokiej jakości oraz w przyzwoitej cenie.
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About Us
Founded in 1974 consisting of 5 employees and covering 150m2 production area,Altech Plastic Machine firstly emerged as a
manufacturer of a variety of machines and in the following years ,it began producing extrusion barrel screw and plastic recycling
machines.Along with its new plant covering 3.500m2 production area in 1986 by expanding its business,it set off exportation in
several countries. and today in its new factory covering 11.000m2,Altech has become an integrated facility exporting plastic
recycling machines for 28 different countries.
Altech Plastic Machine owns the competence of following updated technological developments,adapting production process and
always maintaining modern manufacturing standarts dynamic all the time .
Altech Plastic Machine produces plastic recycling lines,plastic molten filter systems,vertical and horizontal granulaters,shredder,plastic squeezing machines,friction centrifuge systems,plastic crusher machines and additive dosing systems.Consisting of
highly qualified specialised engineer staff,sound technical department , as a primarily preferred company Altech maintains its
leadership in the domestic and foreign sector markets thanks to the enthusiastic specialised R&D team.Their efforts result in
acquiring recognition that strenghtens its high ecole status goal.
Blending primary targets and strategies with production quality principal,technical assistance before and after sales , customer satisfication and passion for achieving the
best,Altech meets the needs of its customers in accordance with their special requests by setting up new projects.By undertaking the mission of giving priority to customer
satisfication at first,in return Altech experiences the righteous pride of its improvement ,growth and providing long term service for esteemed customers.
Having CE,GOST,ISO 9001 quality certificates, Altech takes it as a principle meeting the proffesional service needs and the quality expectation of its customers with the products
designed in accordance with international standarts.Altech has idealized itself for the improvement of manufacture process and services,being sensitive to environment and
nature,following new generation technological products, appropriate price principle,manufacturing and delivering on time without compromising quality with appropriate price.
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RGT W MODEL MASZYNA DO RECYKLINGU Z ZAGĘSZCZARKĄ
RGT W MODEL CRUSHER COUPLED COMPACTOR RECYCLING MACHINE

RGT W MODEL - RGT W Series
Pojedynczy system odgazowania połączony z zagęszczarką / Single Degassing System Connected With Crusher Compactor
Tworzywo jest rozdrabniane, ogrzewane,
zagęszczane i mieszane przed fazą ekstruzji.

It carries out crushing,heating,densifying ,drying
and mixing operations one shot before extruder
phase.

Model RGT W rozdrabniając, mieszając, ogrzewając, zagęszczając, susząc i
podając tworzywo zapewnia wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii.
Stosując specjalnie zaprojektowany ślimak, system odgazowania, system
cięcia granulatu, gwarantuje wysoką wydajność i najlepszą jakość produktu.
Model RGT W nadaje się do materiałów niezadrukowanych i o niewielkim
zadruku. Model dostosowywany do potrzeb klienta.

Model / Model

RGT W Model Plastic Recycling Machines ,by crushing,mixing,heating,
densifying,drying and feeding,it ensures high performance with low energy consumption.Along with
special screw design,degassing system,granule cutting system,it displays high
performance with best quality granules.RGT W Model is applicable to non printed and low printed
products.It is modelled as being suitable for customer needs.

RGT - W 80 RGT - W 90 RGT - W 100 RGT - W 110 RGT - W 120 RGT - W 140 RGT - W 160

Materiał / Thermoplastic Material

PP - HDPE - LDPE - LLDPE - ABS - PS

Wydajność kg/h / Capacity

200-250 300-350 350-450 450-550 550-750 800-1100 1000-1500

Średnica Ślimakamm / Extruder Screw Dia

Ø80

Ø90

Ø100

Ø110

Ø120

Ø140

Ø160

Obrotyrpm/ Ext. Screw Revolution

120

120

115

115

110

110

110

Silnik Głównykw / Main Motor

55-75

75-90

90-110

110-132

132-160

200-250 315-350

PRZETWARZANE MATERIAŁY/ RECYCLABLE PRODUCTS

PE-PP FILM

NYLON BAG

4

PRINTED FILM RECYCLING (PE-PP)

PP FILM

STRECH FILM

SHRINK FILM

REGRIND SCRAP HDPE

AGRICULTURAL FILM

DRIPPING IRRIGATION

PP- PE FOAM

REGRIND PIPE SCRAP

WASHED PE PP FILM

BUBBLE PACK

RGT W MODEL MASZYNA DO RECYKLINGU Z ZAGĘSZCZARKĄ
RGT TW MODEL CRUSHER COUPLED COMPACTOR RECYCLING MACHINE

RGT TW MODEL - RGT TW Series

Podwójne odgazowanie połączone z zagęszczarką / Double Degassing Connected With Crusher Compactor

Dzięki podwójnemu odgazowaniu
zapewnia wysoką wydajność przy
zastosowaniu produktów bardziej
mokrych i zadrukowanych.

It ensures high performance with double degassing
and powerful vacuum system in the application of
wetter and more printed products.

Linie serii RGT TW wyposażone są w podwójny system odgazowania oraz
mogą pracować z materiałami o wilgotności 8-10%. Linie RGT TW
wyposażone są w zagęszczarkę, która rozdrabnia, zagęszcza oraz
wstępnie plastyfikuje materiał a następnie zasila ślimak ekstrudera. Cały
proces plastyfikacji jest zautomatyzowany i kontrolowany w czasie
rzeczywistym co pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności i jakości
produktu końcowego przy niskim zużyciu energii elektrycznej.

RGT TW Series Recycling Machines,double degassing phase,distinctive vacuum system,with more
printed or %8-%10 wetter products, outcome oriented model
RGT TW Series Recycling Machine Model :Mixing,Crushing,Densifying,Feeding and Heating Operations
are carried out one shot.RGT TW Model with double degassing,special screw design,vacuum system,
recycling more printed and wetter products ,it ensures whiter granules. Automation group of the
system,the extruder that ensures molten plastic particles,filter group, with the granulator, the
superiority of the centrifuge design and technology ,high capacity,low enery consumption so that
granules in perfect design and quality are ensured.

Model / Model

RGT - TW 100

Materiał / Thermoplastic Material

RGT - TW 120

RGT - TW 140

PP - HDPE - LDPE - LLDPE - ABS - PS

Wydajność kg/h / Capacity

350-400

500-700

700-1000

Średnica ślimakamm / Extruder Screw Dia

Ø100

Ø120

Ø140

Obrotyrpm/ Ext. Screw Revolution

110

110

100

Silnik Głównykw / Main Motor

90-110

132-160

200-250

PRZETWARZANE MATERIAŁY/ RECYCLABLE PRODUCTS

PE-PP FILM

PRINTED FILM RECYCLING (PE-PP)

STRECH FILM

NYLON BAG

PP FILM

SHRINK FILM

% 7 REGRIND WET SCRAP

AGRICULTURAL FILM

DRIPPING IRRIGATION

PP- PE FOAM

REGRIND PIPE SCRAP

BUBBLE PACK

PRINTED BOPP FILM

PP RAFIA SCRAPS

5

RGT TW CS MODEL KASKADOWA LINIA Z ROZDRABNIACZEM I ZAGĘSZCZARKĄ
RGT TW CS MODEL CRUSHER COUPLED COMPACTOR RECYCLING MACHINE

RGT TW CS MODEL - RGT TW CS Series
Kaskadowa linia z podwójnym odgazowaniem, rozdrabniaczem i zgęszczarką / Double Degassing And Cascade Connected With Crusher
Linia umożliwiająca przetworzenie wysoko
wilgotnych i zadrukowanych tworzyw, a dzięki
filtracji pozwala na uzyskanie wysokiej
jakości granulek.

The competence of granulating one shot in the application
of intense gas and wetter products.Thanks to molten plastic
filtering,it ensures whiter granules.

RGT TW CS to linia przeznaczona do pracy z tworzywami wilgotnymi i
wysoko zadrukowanymi, dzięki zastosowaniu 4 punktów odgazowania,
które są obsługiwane przez 2 pompy podciśnieniowe. Pozostałe gazy
są uwalniane do atmosfery w trakcie filtracji na drugim zestawie.
Prezentowany model pozwala na zminimalizowanie obecności
zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu dwóch podwójnych sekcji
odgazowania i podwójnej filtracji.

Model / Model

RGT TW CS Model ,for wetter and more printed products ,having four degassing holes and two vacuum
pumps by removing intensive gas, forms molten plastic granule.
In the cascade extruder,probable left gas is discarded towards atmosphere pressure and in the second
filter.By filtering molten plastic ,it ensures whiter granules.
The existing model;The product contamination is minimised thanks to degassing in four different sections and filtering in two different sections.

RGT - TW CS 100 RGT - TW CS 140 RGT - TW CS 160

Materiał / Thermoplastic Material

PP - HDPE - LDPE - LLDPE - ABS - PS

Wydajność kg/h / Capacity

500-700

750-1000

900-1500

Średnica Ślimakamm / Extruder Screw Dia

Ø120

Ø140

Ø160

Obrotyrpm/ Ext. Screw Revolution

115

110

110

Silnik Głównykw / Main Motor

132-160

200-250

315-350

PRZETWARZANE MATERIAŁY/ RECYCLABLE PRODUCTS

PE-PP FILM

NYLON BAG
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PRINTED FILM RECYCLING (PE-PP)

PP FILM

STRECH FILM

SHRINK FILM

% 7 REGRIND WET SCRAP

DRIPPING IRRIGATION

AGRICULTURAL FILM

REGRIND PIPE SCRAP

PP- PE FOAM

BUBBLE PACK

PRINTED BOPP FILM

HIGH PRINTED PE PP RECYCLING
HDPE LDPE PP

PP RAFFIA SCRAPS

RGT W SH MODEL LINIA Z ROZDRABNIACZEM I ZAGĘSZCZARKĄ
RGT W SH MODEL CRUSHER COUPLED COMPACTOR RECYCLING MACHINE

RGT W SH MODEL - RGT W SH Series
Linia z rozdrabniaczem i zagęszaczarką w linii / Crusher Compactor Connected With Shredder
Linia przeznaczona do regranulacji twardych
produktów jak PP, BIG BAG i innych,
wyposażona w shredder i zagęszczarkę

In the applications of hard to break products,PP Big
Bag,rigid plastic lumps.This is another connected model of
the extruder. At first , it crashes and granulates later on .

Jest to model linii przeznaczony do przetwarzania odpadów tworzyw twardych
takich jak PP, Big Bag i innych twardych i zbrylonych tworzyw. Model RGT WSH to linia, w która wyposażona jest rozdrabniacz i zagęszczarkę.
Materiał jest wstępnie rozdrobniony do określonych rozmiarów, a
następnie taśmociągiem do zagęszczarki, skąd trafia bezpośrednio do
ekstrudera. Wszystkie urządzenia pracujące w tej linii są ze sobą
zsynchronizowane.

Model / Model

In the applications of hard to break products,PP Big Bag,rigid plastic lumps.This is another connected
model of the extruder. At first , it crashes and granulates later on.
RGT W –SH Model ,coupled with Shredder,connected with crusher compactor recycling machine,
proposes solutions for the hard to crash products:Tough lump,PP Bag,Polyester or PP thread .In this
model, in the earlier stage thanks to shredder,crushing is given certain dimensions intensified by
crushing compactor and exposed to the extruder phase and finally that is formed as granules.
Shredder and Extruder cooperate each other by transferring data synchronously.

RGT - W SH 100 RGT - W SH 120

RGT - W SH 140 RGT - W SH 160

PP - HDPE - LDPE - SERT TAKOZ PLASTİK /RIGID WEDGE PLASTIC

Materiał / Thermoplastic Material
Wydajność kg/h / Capacity

350-450

550-700

800-1000

1000-1500

Shredder (Model)

ALSHR 10

ALSHR 13

ALSHR 13

ALSHR 15

Średnica Ślimakamm / Extruder Screw Dia

Ø100

Ø120

Ø140

Ø160

Obrotyrpm / Ext. Screw Revolution

115

115

110

110

Silnik Główny kw / Main Motor

90-110

132-160

200-250

315-350

PRZETWARZANE MATERIAŁY/ RECYCLABLE PRODUCTS

HDPE CHEST TYPES

HDPE BOTTLE

PE FILM ROLL

PLASTIC WEDGE

PP JUMBO BAG

PP NONWOVEN

PP WOVEN
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ALG W MODEL LINIA Z WYMUSZONYM PODAWANIEM BOCZNYM
ALG W MODEL SIDE FEED RECYCLING MACHINE

ALG W MODEL - ALG W Series
Linia z wymuszonym podawaniem bocznym / Side Feed Recycling Machines
Podawanie materiału do ekstrudera
realizowane jest za pomocą ślimaka
podającego.

Plastic Products,Main Screw,the act of feeding the
product by pushing thanks to another screw

Materiał jest podawany do ekstrudera za pomocą podajnika śrubowego. Zakres
wydajności linii tego modelu wynosi od 50 kg / h do 1000 kg / h w zależności od
potrzeb. Seria ALG W; pracuje z tworzywami, które zostały rozdrobnione i po
osiągnięciu określonego wymiaru, są podawane do wytłaczarki za pomocą
podajnika śrubowego, do ślimaka wytłaczarki. Układ podający Altech jest
zaprojektowany w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną wydajność i zapewniać
doskonałą plastyczność. Linia ALG serii W; jest to model wyposażony w
pojedynczy układ odgazowywania, zapewniający wysokiej jakości granulki. W
zależności od potrzeb Klientów dostępne są modele o wydajności od 50 kg / h do
1000 kg / h.

Plastic Products,Main Screw,the act of feeding the product by pushing thanks to another screw.
According to customers’ capacity and needs ,it suggests model alternatives from 50kg/h to 1000kg/h.
ALG W Series ;crushed and subject to particular dimensions ,plastic products are side- fed to the
extruder through screw.Main extruder and feed screw belong to Altech design.That is designed as
reaching perfect capacities and ensuring super plastification. Alg W Series shows high performance
for crushed ,rigid flash products.It is single degassed and has powerful vacuum system so that it sorts
out gas particles and finally ensures bright plastificated granules.
According to customers’ capacity and needs ,it suggests model alternatives from 50kg/h to 1000kg/h.

Model / Model

ALG W 90 ALG W 100 ALG W 120 ALG W 140 ALG W 160 ALG W 170

Wydajność kg/h / Capacity

150-200

200-250

300-400 500-600

700-800

800-900

Śred Ślimaka.mm / Extruder Screw Dia

Ø90

Ø100

Ø120

Ø140

Ø160

Ø170

Obroty Ślim.rpm/ Ext. Screw Revolution

100

100

90

90

85

85

Silnik Głównykw / Main Motor

55-75

75-90

110-132

132-160

160-200

250-315

PRZTWARZNE MATERIAŁY/ RECYCLABLE PRODUCTS

HDPE REGRIND PIPE SCRAP

8

FOAM RECYCLING PS PE XPS OPS

THERMOFORM MATERİAL
RECYCLING PE PP

OPS RECYCLING

PP RAFFIA SCRAPS

XPS EPS RECYCLING

ALG TW MODEL LINIA Z PODAWANIEM BOCZNYM
ALG TW MODEL SIDE FEED RECYCLING MACHINE

ALG TW MODEL - ALG TW Series
Linia Z Podwójnym Odgazowaniem I Bocznym Podawaniem / Double Degassing Side Feed Recycling
Machines
Linia z podwójnym odgazowaniem do
materiałów wilgotnych I zadrukowanych.

Double Degassing System Coupled with Recycling
Machines for wetterand printed products

Rozdrobnione produkty z tworzyw sztucznych w określonych wymiarach są
podawane bocznie. Seria ALG TW, wraz z podawaniem bocznym, posiada
system podwójnego odgazowania, dzięki czemu przy przetwarzaniu produktów
wilgotnych i zadrukowanych utrzymuje wysoką wydajność.
Dzięki systemowi odgazowania z silnym podciśnieniem, dzięki usunięciu
niepożądanego gazu, urządzenie umożliwia uzyskanie zwartych granulek.

Crushed plastic products in certain dimensions are side-fed.ALG TW Series along with being side
fed,posseses double degass system so that in the application of wetter and more highly printed
products,it shows high performance.
With degassing system,powerful vacuum and filter,by removing non requested gas ,the machine
enables products to be more rigid and compact granules.

Model / Model

ALG TW 100 ALG TW 120 ALG TW 140 ALG TW 160

Wydajnosć kg/h / Capacity

200-250

350-400

500-600

700-800

Śred. Ślimakamm / Extruder Screw Dia

Ø100

Ø120

Ø140

Ø160

Obroty Ślim.rpm/ Ext. Screw Revolution

100

100

90

85

Silnik Głównykw / Main Motor

75-90

110-132

132-160

200-160

PRZETWARZANE MATERIAŁY/ RECYCLABLE PRODUCTS

HDPE REGRIND PIPE SCRAP

FOAM RECYCLING PS PE XPS OPS

THERMOFORM MATERIAL
RECYCLING PE PP

WASHED PE PP FILM

PP RAFFIA SCRAPS

XPS EPS RECYCLING

WASHED SCRAP PE PP

AGRICULTURE WASTE WASHED
PE PP FILM
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ALG TW CS MODEL LINIA Z WYMUSZONYM PODAWANIEM BOCZNYM
ALG TW CS MODEL SIDE FEED RECYCLING MACHINE

ALG TW CS MODEL - ALG TW CS Series
Kaskadowa linia z podwójnym odgazowaniem i podawaniem bocznym / Double Degassing Cascade Side Feed
Wyższa wydajność dzięki podwójnemu
gazowaniu, dla mocno drukowanych
produktach.

Higher performance for denser gas and printed
products as a distinction

Model ALG TW CS to model lini z podajnikiem bocznym, podwójnym odgazowaniem i z przepływem
kaskadowym. Po rozdrobnieniu materiału do określonej wielkości, materiał transportowany jest do głównego
podajnika przez podawanie boczne. W trakcie procesu niepożądane cząstki gazu są usuwane z tworzywa
sztucznego przez system podwójnego gazowania za pomocą silnego układu podciśnieniowego. Następnie
przefiltrowane tworzywo praz trzeci jest odgazowywane w trakcie transportu do drugiej wytłaczarki. Filtracja
może byćwykonana ponownie, przez drugi filtropcjonalnie zainstalowany na drugą wytłaczarkę.

ALG TW CS Model is recycling machine coupled with side fed,double degassing and cascade extruder.
Plastic particles crushed in certain dimensions.Along with side fed after feeding the main screw thanks
to powerful vacuum system ,the gas particles are removed through double degassing and sorted out
from molten plastic. Filtered plastic cascade is transferred to the extruder and ongoing gas is removed
third times.Up to preference,it could be filterded again along with the filter that is applied to cascade
extruder.

Model / Model

ALG TW CS 120 ALG TW CS 140 ALG TW CS 160

Wydajność kg/h / Capacity

350-400

500-600

700-800

Średnica ślimakamm / Extruder Screw Dia

Ø120

Ø140

Ø160

Obroty ślimakarpm/ Ext. Screw Revolution 90

90

85

Silnik Główny kw / Main Motor

132-160

160-200

110-132

PRZETWARZANE PRODUKTY/ RECYCLABLE PRODUCTS

HDPE REGRIND PIPE SCRAP

1
0

FOAM RECYCLING PS PE XPS OPS

THERMOFORM MATERIAL
RECYCLING PE PP

WASHED PE PP FILM

PP RAFFIA SCRAPS

WASHED SCRAP PE PP

AGRICULTURE WASTE WASHED
PE PP FILM

RG ECO SERIES REGRANULACJA ŚCINEK BOCZNYCH
RG ECO SERIES FILM EDGE WASTE AND WASTAGE RECYCLING

RG ECO 70 MODEL - RG ECO 70 Series
Recykling Ścinek / Film Edge Waste Recycling
Altech Eco Series to model maszyny, który zapewnia wysoką jakość granulek przy
niskim zużyciu energii, i prostej obsłudze. Linia przystosowana jest do pracy
materiałami HDPE, LDPE, LLDPE o grubości od 10 mikronów do 500 mikronów.
Linia pozwala na ponowne wykorzystanie materiałów niespełniających parametrów
oraz odpadów produkcyjnych.
.

Altech Eco Series is a machine model which ensures high quality granules by consuming low energy
and what is more, its usage and operation are simplified.It granulates HDPE, LDPE, LLDPE products
ranging from 10 micron to 500 micron thickness.
Manufactured film materials’ side loss or faulty products are ensured to be used again thanks to
recycling.

Typ / Explanation

Folia, odpad poprodukcyjny, torby / Film,Output Loss,Nylon Bag Recycling

Wydajność / Capacity

HDPE-LDPE:50-80 kg/h

Moc / Total Power Tip

35 kw

Type

Bez Odgazowania / Degassing,Without Degassing

Średnica Ślimaka / Screw Dia

70 mm

Cylinder / Screw Barrel

Stal 8550, Azotowana / Material 8550 Nitration Steel

Obroty ślimaka / Screw Spindle

100 rpm

Grzałki Cylindra / Barrel Heater

10 kw

Kontrola Temp./ Heat Control Region

3 strefy HP Cooler / 3. Region HP Cooler

Silnik Główny / Main Motor

15 Kw

Silnik zagęsz. / Crusher Motor

11 Kw

PRZETWARZANE MATERIAŁY/ RECYCLABLE PRODUCTS

FILM EDGE WASTE

EDGE WASTE

PE NET

PE FILM ROLL
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AL - HF SERIA Z MANUALNYM PODAWANIEM
AL HF SERIES MANUEL FED

AL HF 130x70 MODEL - AL HF 130x70 Series
Manualne podawanie / Hand Fed
Linia jest zasypywana przez operatora. Ślimak
jednocześnie rozdrabnia i plastyfikuje
tworzywo.

The machine is fed by the operator. The main screw
granulates by act of crashing and melting .

Wytłaczarka Altech AL-HF 130X70 to maszyna do granulacji ręcznej z
chłodzeniem powietrznym. Oznacza to niskie zużycie energii, kompaktową
konstrukcję ramy, krótki współczynnik L / D, zapewniając doskonałą, jakość
produktu. Wraz ze specjalną konstrukcją ślimak z sekcją rozdrabiania w
cylindrze, ścinki folii dodawane bezpośrednio do linii mogą być poddane
regranulacji bez konieczności wcześniejszego rozdrobnienia.

Altech AL-HF 130X70 Model recycling extruder is a hand feeding and air cooled granule machine.By
means of low energy consumption ,compact frame design, short L/D rate,it ensures perfect product
quality.Along with special screw design and the crusher section in the barrel , film ,edge loss and output
loss are directly formed as granules by feeding and melting without crushing.

Typ / Explanation

Folia, odpad poproduk. torby / Film,Output Loss,Nylon Bag Recycling

Wydajność / Capacity

HDPE-LDPE:100-120 kg/h

Moc / Total Power Tip /

45 kw

Typ

Bez odgazowania / Without

Średnica Ślimaka/ Screw Dia

Degassing 130x70

Cylonder / Screw Barrel

8550 (34CrAlNi7) Stal azotowana, Nitration Steel

Obroty Śli./ Screw Spindle Material

100 rpm

Grzałki cylindra / Barrel Heater

12 kw

Kontrola Temp. / Heat Control Region

3 Strefy HP COOLER /1/8 3. Region HP COOLER

Silnik Główny / Main Motor

30 Kw

PRZETWARZANE MATERIAŁY/ RECYCLABLE PRODUCTS

FILM EDGO LOSS

12

EDGE LOSS

PE NET

PE FİLM ROLL

FILTRACJA
FILTER GROUP

ZMIENIACZ SIT - Screen Changer Filter
Filtry są dobierane pod względem specyfiki maszyny, wydajności oraz stopnia
zanieczyszczenia tworzywa. Celem działania filtra jest oczyszczenie tworzywa z
zanieczyszczeń.

The filters are variable in terms of the diversity of machines,contamination rate and capacity. It functions as ensuring bright granules by sorting out contaminated particles in the filter.

ZMIENIACZ SIT - Sylinder Filter
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CIĘCIE NA GŁOWICY
GRANULE CUTTING GROUP

HDF_V (PIONOWA JEDNOSTKA CIĘCIA Z WIRÓWKĄ) HDF_V(VERTICAL GRANULE CUTTING AND VERTICAL CENTRIFUGE)
Przefiltrowane tworzywo trafia na głowice, gdzie za pomocą ostrzy cięte jest
na granulki. Granulki w trakcie transportu przez wirówkę jest suszone i dalej
transportowane za pomocą wentylatora do silosa (na życzenie). Wirówka
przystosowana jest do pracy z materiałami takimi jak: PE-PP-OS-ABS.
Konstrukcja wirówki wykonana jest ze stali Stainless. Dostępne są dwa
typy cięcia: poziomy i pionowy. W zależności od typu produkcji i
wymagań klienta dostarczane są dwa modele o wydajnościach 100
kg/h i 1200 kg/h.

The output coming out of the filter at the time of exiting die face via blade,it forms smaller plastic
particles by the act of cutting.The transmitted granules through centrifuge are decontaminated from
water droplets. If requested ,it is transferred to the cilo by means of the fan.
It shows high performance with the materials like PE-PP-OS-ABS.The whole frame and internal structure
are manufactured out of stainless sheet.Cooling system is present in the blade bearings.
There are two kinds :horizantal and vertical cutting .According to product type,machine design and
customer demand ,two models are proposed.Ranging from 100kg/h to 1200 kg /h , fabrication is
available per hour.

HDF-H (POZIOMA JEDNOSTKA CIĘCIA Z WIRÓWKĄ) - HDF-H(HORIZONTAL GRANULE CUTTING AND HORIZONTAL CENTRIFUGE)
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CASEXT ()
CASEXT CASCADE EXTRUDER

Casext Model Cascade Extruder, jest sprzężony z przodu głównej
wytłaczarki. Po przetłoczeniu tworzywa z głównej wytłaczarki niepożądane
gazy są odprowadzane przez wytłaczarkę Casex. Ciepło jest utrzymywane
pod kontrolą. W systemie dostępny jest układ chłodzenia, który pasuje do
głównej wytłaczarki oraz innych. Odpowiednie konfiguracje są sugerowane
klientom.

Casext Model Cascade Extruder;it is coupled in front of the main extruder.After flushing from the main
extruder,undesired gases are transferred through casex extruder.The heat is kept under control.
Water cooling system is available in the system.It fits main extruder screw dia and different models
are pres- ent as well.The relevant ones are suggested to the customers.

Model / Model

CASEXT 120 CASEXT 140 CASEXT 160 CASEXT 170

Wydajność kg/h / Capacity

350-400

700-800

900-1000

1000-1200

Średnica ślimakamm / Extruder Screw Dia

Ø120

Ø140

Ø160

Ø170

Silnik Głownykw / Main Motor

55-75

75-90

90

90-110
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