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Linia do produkcji profili PVC i drzewno-tworzywowych WPC 
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Linia produkcyjna do przerobu materiałów PVC i WPC jest przeznaczona przede wszystkim do ekstruzji szerokich profili, którymi 

mogą być na przykład profile drzwiowe, itd. 

Materiały drzewno – tworzywowe WPC można produkować jako twardą piankę o bardzo niskim ciężarze produktu 

końcowego. Profil drzewno – tworzywowy WPC charakteryzuje wysoka jakość, wysoka wytrzymałość i długa żywotność wyrobu. 

Przede wszystkich profil drzewno – tworzywowy WPC wyróżnia się niepalnością i nie podlega zużyciu. Linia produkcyjna do 

przerobu materiałów drzewno – tworzywowych WPC może produkować profile drzwiowe, boki na place zabaw dla dzieci, podłogi 

plenerowe, tarasowe, ogrodowe i wiele innych produktów. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian podanych wersji, opisów i parametrów poszczególnych urządzeń. 
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Opis Dane techniczne 

1.           Wytłaczarka BOCOMATIC – ekstruder dwuślimakowy ze  
               ślimakami stożkowymi 

Główny silnik el. AC: pobór mocy 37 kW ze sterowaniem 1-36 min-1 obrotów 
falownikiem 
Ślimak: 2x Ø132/65mm, długość robocza 1440mm (z ewakuacją) i jednostką 
temperacyjną z 
   ogrzewaniem olejowym ślimaka 
Wykonanie ślimaka i komory: azotowane lub pancerz (tylko ślimaka) 
Pobór mocy strefy temperowania: 4 strefy x 4,5 kW, w sumie ok. 18 kW 
Pobór mocy silników wentylatorów chłodzących: 4 strefy x 0,3 kW, w sumie ok. 1,2 
kW 
Pobór mocy strefy grzewczej na głowicy: od 5 do 9 kW (według typu) 

2.            a) Lej wsypowy – wykonanie nierdzewne 
                
               b) Silos do suszenia ((ok. 2m3) 

a) Dozujący ze ślimakiem podającym  
    Ogrzewanie do dosuszania peletek z tworzywa – pobór mocy 4 kW (według 
potrzeby) 
b) Pobór mocy – 8kW, 0,75-1,5 kW wentylator 

3.            Pulpit sterowniczy Dotykowy pulpit sterowniczy do wizualizacji i sterowania linią 
               Narzędzie Dostarczane według wymagań klienta 

4.            Wanna próżniowa nierdzewna z chłodzącym narzędziem 
kalibracyjnym 

Pobór mocy pompy próżniowej 4 (3) kW x 4 komplety, pobór mocy pompy wodnej 4 
kW x 1 komplet, pobór mocy silnika napędu pion. 1,1 kW x 1 komplet, długość ok. 
6000 mm 

5.            Taśmociąg odprowadzający Sterowanie elektroniczne, pobór mocy silnika el. 4 kW, długość ok. 1800 mm  

6.            Ucinacz Elektroniczna kontrola stałej długości, cięcie – piła tarczowa, pobór mocy 2,2 kW 

7.            Urządzenie odkładające (kołyska) Długość ok. 6000 mm, stal nierdzewna, pneumatyczne odchylanie do odkładania 
wyrobu 

               Wyposażenie dodatkowe (na życzenie) Silos homogenizacyjny i mieszający, podajnik ślimakowy, itd. 

Wydajność i pobór mocy linii ok. 200 kg/godz. (w zależności od rodzaju przerabianego materiału), całkowity pobór 
mocy ok. 100 kW 

Cena linii Kalkulowana według konkretnej wydajności i wybranego zestawienia linii 


