MCPnl
Constructeur van FIBC los– en vulsystemen

PLASTIX
Met de Plastix worden big-bags op efficiënte en veilige wijze in
uw productieruimte geleegd. Maatwerk in alle uitvoeringen,
vanaf het basisframe tot stofvrij legen van de big-bag.

Diverse uitvoeringen
Ook leverbaar als frame
met eigen takel, type Giant

Geschikt voor big-bag
afmetingen:
l*b:120*120cm (max.)
en h:80 tot 220cm

Het ondersteuningsframe
is in hoogte verstelbaar
per 5cm
Met de heftruck
verplaatsbaar of als
stationaire uitvoering

Veiligheidsplatform
Lostrechter in diverse uitvoeringen

Snel en eenvoudig in
hoogte verstelbaar
met de hijshulp

Basisframe met ondersteuningsframe voor het hijsjuk
Max. afm. FIBC: b*l:120x120cm en h:200cm met lussen van 30cm
Hoogte vloer-onderzijde platform:120cm
Inclusief hijsjuk geschikt voor 1.500kg(max.)
Stationaire uitvoering om te verankeren aan de vloer

Accessoires voor het PLASTIX model
Opties basisframe
Geschikt voor FIBC hoogte:220cm
Hoogte onderzijde veiligheidsplatform is op maat leverbaar
Type Giant, frame met eigen hijsbalk en takel
Hijshulp
Met de hijshulp wordt eenvoudig en snel de hoogte van het
ondersteuningsframe veranderd. Ideaal als de hoogtes van
de FIBC’s variëren.
Mobiele uitvoering
De Plastix is verplaatsbaar met de heftruck d.m.v. twee
balken voor de lepels van de heftruck. De Plastix kan
met een gevulde big-bag worden verplaatst.
Loshopper
In normaal staal of RVS304 in diverse volumes.
Voorzien van 2”, 2½”, 3” buizen voor pneumatisch transport
en 1 of meerdere zuigbuizen, en evt. aansluitkoppelingen.
Gemonteerd op het basisframe of zelfstandig.
Clean R
Aan drie zijden is de onderzijde afgedicht waarvan een zijde is
voorzien van een doorvoergat voor de transportbuizen.
De voorzijde is voorzien van een scharnierend PVC gordijn.
Triltrechter
Voor het legen van big-bags met moeilijke lopende producten.
Stofvrij lossen
Stofvrij lossen door het dubbel membraam en met grote deur.
Diverse mogelijkheden
Overige accessoires zijn op aanvraag leverbaar
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