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MARLDON PUDRALAYICI

CHALKER- 4 Pudralayıcı, izoleli kablo, hortum ve profillerin ekstrüzyonu ve aktarma
işlemleri esnasında yüzeylerinin ince bir toz tabakası ile kaplanması için kullanılır.

Ekstrüzyon ürünlerine tebeşir tozu, talk, stearat veya diğer toz malzemelerin temiz ve etkili
olarak kaplanması makine imalatçılarını uzun süreli bir yarışmaya sokmuştur. Basit titreştiricili
açık kutu uygulamasından, basınçlı hava, püskürtme ve filtreler kullanılan pahalı elektrostatik
ve tekrar eden sirkülasyonlu sistemlere kadar birçok çözüm geliştirilmiştir.

Vibratör kullanılan makinalar gürültülüdürler ve toz malzemenin topaklanmasına sebep
olurlar. Daha pahalı donanımlı olanlar ise devamlı bakım gerektirir ve ancak mutlak kuru
pudra ile çalıştırılabilirler.

Marldon CHALKER- 4 pudralayıcı düşük maliyetli, basit ve kompakt bir makine olup yukarıda
belirtilen problemlere çözüm getirir ve aşağıdaki özellikler sunar:
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Birçok çeşit pudra uygulanabilir.

Çeşitli kuruluk derecesindeki pudralarla çalışılabilir.

Kablo/Hortum yoğunluğu değiştirilebilen bir toz bulutu içinden geçer.
Pudra topaklanmaz.

Püskürtme ve pompa yoktur.

Hareketli kablo üzerinde taşınan pudra dışında atmosferde kirlenme olmaz.
220-240 V Tek Faz, 50 Hz veya 60 Hz. Besleme gerilimi ile çalışır.

Değiştirilebilir keçe ve filtreler yerli piyasadan kolayca temin edilebilir.
75 mm çapa kadar kabloların pudralanmasına uygundur.

Yükseklik ayarlı tekerlekli araba ile teslim edilir.
Değişik hat yüksekliğine ayarlanabilir.

Soldan sağa veya sağdan sola çalışma yapılabilir.
Sessiz ve güvenli çalışma sağlar.
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Çalışma prensibi

Makine, her birinde bir döner kanatlı çark bulunan çelik konstrüksiyon iki bölmeden
oluşmuştur. Çarklar ayarlanabilir hız kontrollüdür. İki bölmenin üzerinde dikdörtgen
kesitli bir depo mevcut olup, bu depo kablonun makineden ilk geçirilişinde her iki
tarafa da açılabilen menteşeli bir yapıya sahiptir. Kablo yolu bölmeler ve depo
arasından geçer. Depoya konulan pudra iki bölmeye dökülür ve kablo ters yönde
dönen çarkların meydana getirdiği toz bulutu dalgası içinden geçer. Kablonun üst
yüzünde pudra birikmesi önlenecek şekilde ekranlama yapılmıştır.

Depo üzerinde makineye pudra konulması için menteşeli bir kapak yapılmıştır. Bu
yüksekten doldurma sayesinde makine çalışırken havayı kirletmeden pudra ilavesi
yapılabilir.

Pudralama bölmelerine giriş ve çıkış delikleri atmosfere pudra kaçağını önlemek
için uzun tüylü yün elyafla donatılmıştır.

Pudralama bölmelerinden çıkışta uzunca dikdörtgen şeklinde, altta çıkış deliği olan
bir pudra tutma tepsisi mevcut olup, fazla pudra bunun altında birikir. Tutma
tepsisinin üst yarısı uzunlamasına menteşeli yapılmıştır ve makine çalışırken
açılabilir ve birikmiş pudralar toplama bölmesine aktarılabilir.

Fazla pudra tutma tepsisinin üstüne, menteşeli küçük bir kutu içine, değiştirilebilir
tül filtreli bir elektrikli aspiratör yerleştirilmiştir. Bu kutunun sonunda kablo makineyi
terk ederken elektrikli aspiratör her hangi bir şekilde kalmış fazla pudra
parçacıklarını emerek atmosfere kaçmasını engeller.

Brüt ağırlık-ambalajlı: 125 kg
Sandık boyutları:
1400 x 1000 x 700 mm.

