Rapid 300-30
300-45
300-60

A fórmula para sucesso
O conceito “open-hearted” (coração
aberto) Rapid de engenharia agora é
construído em cada modelo de moinho
das séries Rapid 300, 400 e 500. A
grande vantagem de ser “open-hearted”
é que o desempenho é aumentado, proporcionando acesso fácil e direto ao
coração da máquina para realização de
limpeza muito rápida e menores tempos
de manutenção para trocas rápidas de
produção.
Paradas
extremamente
curtas a fim de maximizar a produtividade e minimizar os custos de trabalho.
O acesso simples às peças do interior
das máquinas também permite inspeção e aprovação “Visibly Clean”, evitando a contaminação na mudança de
cor e de materiais.
Mais uma vez, a Rapid confirma
que lidera o mercado de moinhos com
design inovador e faz questão de fornecer equipamentos com o mais alto
desempenho.

Paradas extremamente
rápidas
Redução de custos ao simplificar a
sua limpeza e serviço de forma dramática.

Maximizar o tempo de
atividade
Eficiência está relacionada ao tempo
de atividade, e este tempo de atividade é uma questão de simplicidade.

Qualidade em moagem –
para processos de
produção consistentes

Inspeção “Visibly Clean”
Evitar a contaminação cruzada, quando há troca de material ou cor.

Sem concessões
Na Engenharia da Rapid não fazemos
concessões. É por isso que somos o
nome mais confiável em moinhos.

300 series
“Engenharia de
coração aberto”

Especificações
300-30
Diâmetro rotor. (mm)

A nova concepção do sistema de bloqueio de segurança permite a rápida
abertura do moinho. Também é mais
segura porque o sensor de velocidade garante que o rotor estará parado
antes que o moinho possa ser aberto.

300-60

260

Tipo

Aberto

Facas rotativas

3

Facas fixas

2

Casa de Corte, Super-Tangencial (mm)
v tangencial, (mm)
Entrada do Funil
Motor, padrão (kW)

320 x360

470 x 360

620 x 360

320 x 285

470 x 285

620 x 285

300 x 260

450 x 260

600 x 260

7.5

7.5

5.5

outras alternativas, (kW)

Melhoria da segurança de
intertravamento

300-45

5.5, 7.5, 11, 15

Capacidade de processamento, (kg/h)
Peso(kg)

até 200

até 300

até 400

800

900

1000

Características
Facas Pré-ajustáveis
Corte-tesoura dupla ação
Rotor parado em guarda
Sistema basculante da casa de corte/suporte da peneira
Transmissão de grande porte
Aletas de fácil remoção

Fácil limpeza e manutenção

O excelente design ergonômico, de
todos os modelos, permite que você
alcance rapidamente o interior da
máquina e tenha acesso às peças
para obter tempos rápidos de manutenção, limpeza e mudanças. A inspeção e aprovação “Visibly Clean” é
um benefício extra.

Suporte sólido com sapatas nos pés da máquina
Opções
Pacote PowerTech, execução de resistência ao desgaste
Funis para folha, tubo/perfi, bobina, alimentação por esteira
Faca fixa extra, aumentando rendimento, tangencial
Diâmetro peneira. Padrão/Opcional, (mm)

8

4 / 6 / 10 / 12 / 17 / 25

Volante extra
Gabarito de configuração da faca
Indicador de nível
Abertura elétrica

Moagem de alta qualidade

A técnica de corte Rapid, compreendendo a ação limpa de duplo cortetesoura e o círculo de corte constante,
produz grãos de tamanho uniforme
com conteúdo mínimo de pó, mesmo
com os materiais mais resistentes.

A

Menos energia

A ação do efeito de tesoura dupla reduz a força necessária para cortar resíduos plásticos. Consequentemente,
um motor de menor potência pode
ser utilizado para reduzir de forma significativa o consumo de energia.

D

Peneira reversível

A peneira pode ser girada, proporcionando maior vida útil e durabilidade
máxima.
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Todas as dimensões em mm.

Auxiliar de Abertura/Fechamento

1140

280

Modelo

A

B

C

D

300-30

300

1150

1360

1760

300-45

450

1300

1510

1910

300-60

600

1450

1660

2060

Abertura e fechamento Rapid do funil
de alimentação é assegurada por
meio de molas a gás ou de um acionamento por motor elétrico.

Configurações de
alimentação

Um grande número de alternativas de
funil está disponível como opção padrão, dependendo da aplicação e do
método de alimentação. A maioria
dos funis padrão é de design modular
e pode ser facilmente re-configurado
posteriormente, caso haja necessidade.

Super-Tangencial

A Casa de Corte super tangencial é
ideal para peças volumosas e sucata proporcionando excelente grip. A
configuração padrão inclui duas facas fixas.

Tangencial

Para peças com paredes mais espessas ou peças compactas, a Casa de
Corte tangencial é ideal. A configuração padrão inclui duas facas fixas
(vermelho), quando um aumento de
produção é necessário. Uma terceira
faca fixa pode ser montada para necessidades especiais (amarelo).

O nome mais confiável
em moinhos

Rapid Granulator AB – Sede
Box 9, Industrivägen 4
SE-330 10 Bredaryd, Suécia
Telefone: +46 370 86500
Email: info@rapidgranulator.se
Presente em todo o mundo:
EUA
Alemanha
França
Itália
China
Singapura

info@rapidgranulator.com
info@rapidgranulator.de
info@rapidgranulator.fr
info@rapidgranulator.it
info@rapidgranulator.cn
info@rapidgranulator.asia

www.rapidgranulator.com
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A Rapid é líder mundial em granulação.
Desenvolvemos, fabricamos e comercia
lizamos moinhos individuais e soluções de
reciclagem completamente integradas para
a indústria de plásticos. Com uma gama
extensa de moinhos, de modelos de mesa
até máquinas gigantes, podemos satisfazer
praticamente todas as suas necessidades de
granulação.
Os nossos produtos são considerados os
mais robustos, mais seguros e de mais alta
qualidade disponíveis no mercado. E o
nosso excelente serviço de peças de reposi
ção ajuda a mantêlos em excelentes con
dições.
Dedicamonos à parceria com você.
Com mais de 70 anos de experiência, pre
sença global, e mais de 100 mil unidades
instaladas em todo o mundo, lhe oferece
mos a nossa experiência, nossas pessoas e
os nossos recursos.
A Rapid se esforça para superar as suas
expectativas na reciclagem de resíduos
plásticos.

