
Afgratning af emner i PERS  vibrations maskiner

  
  Vibrations afgratning

Anvendelse Produkt Fordele

Til afgratning af diverse 
emner fra forudgående 
proces, hvor der ønskes 
en afgratet eller poleret 
overflade.

Rundvibrator Model M 
med åben buet eller  ligesidet 
arbejdsbeholder. 
Manuel udladning. 
Vibra-Line 60 til 2500 L.

Afgratning af bearbejde emner.

All round afgratning af 
bearbejdede emner.

Rundvibrator Model A/B
Halvautomatisk vibrationsafgrater, buet 
eller ligesidet form. B versionen er udsty-
ret med udladningsklap og støjdæmp-
ningslåg.
Størrelse: 100 til 600 L (900A)

Maskinløsning som gør arbejdet 
nemmere samtidig med at  
processen kan automatiseres.

Afgratning af små emner. Rundvibrator Model BC 
Halvautomatisk vibrationsafgrater, lige-
sidet form. B versionen er udstyret med 
udladningsklap og omvendt udladning 
af emner/medie. Størrelse: 200 L.
Vibra-Line 200BC.

Maskinløsning som gør at små  
emner nemt og enkelt kan skilles 
fra slibemediet under udladning.

Afgratning af store emner 
eller stor volumen pr. 
charge.

Rundvibrator Model C 
Halvautomatisk vibrationsafgrater, buet 
form. 
C versionen har en meget bred bowl  
diameter, som gør det muligt at kører 
store emner eller store volumen på en 
gang.
Størrelse: 480-800 L.

Maskinløsning som gør at store  
emner nemt og enkelt kan  
bearbejdes.

Afgratning af store emner 
eller stor volumen pr. 
charge.

Spiralformet -Gennemløb 
Vibrationsmaskine 
Gennemløbs vibrationsmaskin afgrater 
til mindre emner.
Rør diameter: 110 mm.
Rør længde: 16 meter.
Emne størrelse: 15 – 90 mm.

Maskinløsning som gør at store  
emner nemt og enkelt kan  
bearbejdes.

Trug med ligesidet 
arbejdsbeholder, til  
afgratning af lange emner.

Trug Vibrationsmaskiner 
Aflange vibrations maskiner, enten med 
kurvet eller ligesidet form, udstyret med 
mulighed for rumopdeling og støjdæmp-
ningslåg.
Størrelse: 15 – 2800 L.
Emne længde: op til 2000 mm.
Emne BxH: op til 1500x1500 mm.

Maskinløsning til behandling af 
aflange emner som enten er fixeret 
eller løst bearbejdes. 
Kan afgrate emner med en længde 
op til 2 meter.

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne


