
TECHNICKÉ ÚDAJE 

MGF
Gravimetrické
farbiace jednotky

Výkon pre
vstrekovacie stroje
do 6 kg/hod

extrúdery
do 18 kg/hod

Rozmery pripojovacej príruby

Sacia jednotka Venturi
exkluzívne, cenovo efektívne riešenie,
zaisťuje presnosť 0,1% od nastavenia.
Jednotka je automaticky aktivovaná.

MGF-4-26 MGF-8-26

Priemer šneku 12,7 mm 25,4 mm

Vytlačovanie kg/hod *

Vstrekovanie   kg/hod *

Maximálny výkon

Maximálny výkon

Minimálny výkon

Minimálny výkon

4 18

0,08 0,3

1,4 6

0,005 0,02

* Objemová hmotnosť 0,9 kg/dm3

Model#: MGF-4-26 / MGF-8-26
Hmotnosť: 20 kg
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Úplná funkcia 
dávkovania gravimetrického
pri cene volumetrického

Eliminácia nepodarkov vplyvom farieb a aditív

Charakteristika:
Pre vstrekovanie a vytlačovanie

Redukcia vstupných chýb

Automatická rekalibrácia=trvalá presnosť

Zdvojené tenzometrické snímače

Momentová spojka
Chráni motor pred preťažením.

Jednoduché ovládanie=úspora 

Podrobné informácie o spotrebe farby

Eliminácia prestojov pri zmene farby

Automatická doprava materiálu Venturi
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Táto kompaktná jednotka s odvažovaním úbytku materiálu v 
násypke predcízne meria množstvo dávkovaného aditíva  
priamo do pretekajúceho prírodného materiálu a výrazne 
znižuje nepodarkovosť. 

Rýchla voľba medzi režimom vstrekovania a 
vytlačovania.

Najjednoduchšie možné nastavovanie: Zadanie 
hodnoty podielu aditíva a hodnoty vstrekovacej 
dávky (g) alebo výkonu extrúderu (kg/hod)

Automatická úprava zaručuje, že dodávané 
množstvo je udržované na ± 0,2% požadovanej 
hodnoty.

Vyvážené snímače pracujú s vyššou presnosťou.

Užívateľsky príjemné ovládanie umožňuje 
pracovať intuitívne.

Mikroprocesorová riadiaca jednotka poskytuje 
detailný záznam celého pracovného chodu 
vrátane výpočtu spotreby aditíva.

Dávkovacia jednotka sa automaticky rekalibruje 
pri zmene farby s inou objemovou hmotnosťou, 
nie je potreba prenastavenia. Záložná násypka 
umožòuje rýchlu zmenu výroby.

Rýchle doplnenie materiálu v okamihu, keď 
hladina materiálu poklesne na 10% objemu 
násypky.



Jednoduché nastavenie

AKO  TO     PRACUJE

Gravimetrická farbiaca jednotka MGF
jednoduchá, presná, cenovo prístupná

Umiestnenie ovládačov
ON/OFF a RUN/STOP

Alarm indikuje nízku
hladinu materiálu v násypke
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Jednoducho ovládateľná mikroprocesorová riadiaca jednotka

Sklenený stavoznak

Sklopné veko
pre rýchle naplnenie

Rychlé vyčistenie a
premiestnenie

.
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Zdvojené snímače Servis bez náradia

Zabezpečenie heslom Východisková kalibrácia Nastavenie alarmu Nastavenie nasávača

MGF je osvedčená technológia 
úbytku na váhe prevádza 
automaticky kalibráciu, úplne 
eliminuje ručnú problematickú 
kalibračnú procedúru a dokonca 
často i mylné predstavy o správnom 
a presnom nastavení.

Nie je potreba žiadneho náradia na montáž alebo 
výmenu snímačov, násypky a dávkovača
Hrdlo farbiacej jednotky je možné montovať na mnoho typov 
strojov a je jednoducho prispôsobiteľné na ľubovoľnú násypku 
stroja.

Násypka je namontovaná na dvoch 
snímačoch váhy pre prevenciu defor-
mácie snímania pri nerovnomernom 
rozložení materiálu v násypke.

Zostava snímačov sa jednoducho nasúva do 
rámu. Meriace zar iadenie je upevnené 
pomocou dvoch pántov a môže byť rýchlo 
vybraté.

Hliníková násypka s kartáčovaným 
povrchom má veľkosť 11 kg 
koncentrátu. Jednoduchá výmena 
záložnej násypky umožňuje rýchlu 
zmenu výroby.

Veľká užívateľsky príjemná 
klávesnica, jednoduchý vstup
Podsvietený LCD displej
Riadiaca jednotka môže byť•• 
montovaná oddelene s predlžovacím 
káblom
Prístupové oprávnenie s heslom

Zvoľte režim prevádzky:
PRERUŠOVANÝ na vstrekovanie 

TRVALÝ na vytláčanie

Zadáte požadovanú hodnotu v % a 
veľkosť dávky (vstrekovania) alebo 

výkon extrúderu (vytlačovanie)

Materiál vstupujúci do zmiešavacieho 
hrdla je meraný ako úbytok váhy v 
násypke. Dáta o úbytku na váhe sú 

ukladané do riadiacej jednotky.
Dávkovanie prebieha s presnosťou ± 

0,2% 


