VOLKAN 75
Könnyű telepíteni és nem kíván speciális betanítást!
A Volkan 75 egy sokoldalúan felhasználható
DEFRA „Típus engedéllyel' rendelkező égető.
Ideális baromﬁkhoz, kisméretű állati tetemekhez
és maradványokhoz.
Mint minden modell a Volkan skálán, ez is beépített
másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen
megfelel az EU Melléktermék Szabályozásnak
(ABPR) (EC) No 142/2011.
A Volkan 75 az angliai Worcester-ben lévő
gyártóüzemünkben tervezett és gyártott gép,
amely az idők során az egyik legnépszerűbb
választás lett a kisebb felhasználók körében.
Amellett, hogy a legkisebb a Volkan skálán, a
Volkan 75 rendelkezik minden olyan gyártási
fejlesztéssel, amivel nagyobb „testvérei" is fel
vannak szerelve.

IDEÁLIS

GÉPLEÍRÁS

•Baromﬁhoz

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan
ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló
monolit öntési rendszerével:

•Kis tetemekhez (pl. csincsilla)
•Hentesüzleteknek

•Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz
képest
•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 csökkentik a hőveszteséget
•A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes
üzemi hőmérsékletet
•A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja
a bélés sértetlenségét
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VOLKAN 75
SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

JELLEMZŐK

Égetési kapacitás

Max. 50 kg/óra

•Mivel mindössze 700 kg, így könnyen
telepíthető

Felül vagy elöl
tölthetőség

Elöl

Méretek (H x SZ x M)

1.0 x 1.0 x 3.6 m

Átlagos fogyasztás

2-3 liter/óra (LPG)
2-4 m³/óra (NG)

•Gyorsan eléri az üzemi hőmérsékletet a benne
lévő rács-technológiának köszönhetően

Rácsok

Igen

Külső magasság
- kémény nélkül
- kéménnyel

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

2646 mm
3571 mm

•Akár 50 kg/óra égetési kapacitás

•Nem kíván speciális kezelési jártasságot
•Könnyedén, manuálisan kezelhető
•Gyors begyújtás, és felfűtés

•A hamu magától leesik a hamu-gödörbe,
ahonnan a hamuajtó alacsony elhelyezkedése
miatt könnyen kiszedhető

Standard kémény
méret (2D méret)

8"

Ajtó méret (SZ x M)

300 x 240 mm

Töltési magasság

853 mm

Kamra méret (H x SZ x M)

Dia 0.5 x 0.8 m

ÜZEMANYAG FELHASZNÁLÁS

Kamra térfogat

0.15 m³

Hálózati vagy tartályos gáz (LPG + Natural Gas)

Kamra töltési térfogat

0.1 m³

Kamra töltési kapacitás

55 kg

SZABÁLYOZÁS

Kamra kapacitás

90 kg

Súly

0.7 tonna

Beton alapzat
kívánalom (H x SZ)

3.0 x 3.0 m

A maga kis kapacitású státusza miatt,
a Volkan 75 nem kíván külön tervezést az
engedélyeztetés terén a helyileg illetékes
Állategészségügyi hatóság hozzájárulásán
kívül.

Elektromos ellátás
szükséglet

Nincs

Égőfej teljesítmény (KW)

41.4

•Nincs szükség elektromos hálózatra

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK
A Wast4e Spectrum több mint 2 évtizedes
fejlesztési és gyártási tapasztalata, valamint a
Bentley Magyarország több mint 15 éves
forgalamazói és szerviz tapasztalata segíti az
ügyfeleket.
A megfelelő modell kiválasztásától a minden
napos technikai tanácsadásig igény szerint
segítjük ügyfeleinket.

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