
VOLKAN 1600

A egy DEFRA „Típus engedéllyel”Volkan 1600

rendelkező extra nagy kapacitású

égetőgép, amely ideális a nagy

állati tetemek illetve vágóhídi

maradványok szak-

szerű kezeléséhez.

Mint a

Volkan skála

összes modellje,

ez a típus is beépített

másodlagos kamrával rendelkezik,

így teljesen megfelel az EU Szabályozások-

nak (ABPR) (EC) No 142/2011.

Az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünk-

ben tervezett és gyártott Volkan 1600 egy

rendkívül praktikus, alacsonyan lévő nagy

főkamrával rendelkezik, amelyen végigfut a

boltíves fedél, lehetővé téve a nagy állati tete-

mek egyben történő elhamvasztását.

A hatalmas mérete miatt a Volkan 1600

remekül kezeli a vágóhídi maradványokat, úgy

mint a telepi hulladékot a bio-biztonság eléré-

se érdekében. A Volkan 1600 egy rendkívül

népszerű berendezéssé vált a ló tetemeket

hamvasztók körében.

IDEÁLIS

•Lókrematóriumnak

•Marha tetemekhez

•Tejelő tehenekhez

•Vágóhídi maradványoknak

A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

A Volkan Sorozat minden modelljének integrált
része az egyedülálló Waste Spectrum monolit
öntvényrendszer:

•A tégla bélésekkel szemben maximális
szilárdságot és megbízhatóságot nyújt

•Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak
és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal
ellentétben

•Megakadályozza az állati zsírok behatolását
a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető
élettartamát

•A szigetelőlapok a hőveszteséget csökkentik

•A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes
üzemi hőmérsékletet

•A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja
a bélés sértetlenségét

EREDETI ANGOL GYÁRTMÁNY

A lekerekített fedél ideális egész tetemekhez is.
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EREDETI ANGOL GYÁRTMÁNY

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás Max. 50 kg/óra

Felül vagy elöl Felül

tölthetőség

Méretek 8.5 x 2.5 x 3.2 m(H x SZ x M)

Átlagos fogyasztás 7-10 liter/óra (diesel)

10-16 liter/óra (LPG)

7-10 m /óra³ (NG)

Kemencerudak Nincs

Külső magasság

- kémény nélkül 2035 mm

- kéménnyel 3189 mm

Standard kémény 14"

méret (2D méret)

Ajtó nyílás 3093 x 1650 mm(SZ X M)

Töltési magasság 500 mm

Kamra méret 3.0 x 1.7 x 1.3 m(H X SZ X M)

Kamra térfogat 5.83 m³

Kamra töltési térfogat 2.18 m³

Kamra töltési kapacitás 1210 kg

Kamra kapacitás 3210 kg

Teljes súly 6.3 tonna

Beton alapzat 10.5 x 4.5 m

kívánalom (H x SZ)

Elektromos ellátás Egyfázisú 16A

szükséglet 230VAC 50/60Hz

Égőfej teljesítmény 173(KW)

Elektromos fogyasztás 0.25
(KW/óra)

JELLEMZŐK

•Könnyű használat – Teljes körű betanítással

•Egyedülálló alacsony töltés, tolóajtval

•A teljesen nyitott állapot lehetővé teszi
a könnyű töltést és hamuzást

•Mechanikusan és manuálisan is tölthető

•Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használa-
ta az optimális hatékonyság érdekében

•Alacsony hőtömegű bélés a minimális
hőveszteségért

•A PLC időzítő által kontrollált égők automati-
kus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója
támogatja az alacsony működési költségeket

•Akár 50 kg/óra égetési kapacitás

•Működés közben tölthető, mialatt a monolit
bélés biztosítja a maximális hőhatékonyságot

•Elektromos ellátás - szabvány 16A 230V
betáppal - 3 tűs round Euro plug

•Egy toldás rozsdamentes acél kémény alap-
tartozéka a gépnek

VOLKAN 1600

GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év
(vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.
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