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Самопочистващи надлентови магнитни сепаратори 

Приложение

– Самопочистващият се, висящ магнитен сепаратор служи за от-
деляне на по-големи магнитни примеси от насипни продукти, пре-
насяни от транспортна лента. Обикновено се монтира над транс-
портната лента перпендикулярно или над носещия цилиндър.
Уловените магнитни отпадъци се сепарират с помощта на лентата,
която се върти около магнита.

– Магнитът може да бъде оборудван по поръчка с устройства за
следене на движението и оборотите на лентата.

– Магнитните сепаратори на Master Magnets могат да се използват
в много широка гама от приложения.

Видове

Type K 
Икономичната версия на магнитен сепаратор. Този тип сепаратори 
са високо ефективни и имат голямо приложение. Същевременно 
са добра алтернатива на много по-скъпи магнитни сепаратори. 
Конструкцията на Тип К се състои от постоянен магнитен блок, кое-
то прави сепаратора значително по-лек и компактен от който и да 
е друг електромагнитен сепаратор. Също така не се нуждае от за-
хранване на магнита, за да функционира. При подходяща употреба 
магнитът има безграничен експлоатационен живот.

Type R
Най-новият магнитен сепаратор на Master Magnets. Проектиран и 
изработен с помощта на най-новите CAD софтуери, както и години 
опит и познания на персонала. Изполва се за главно в случаи, кога-
то се търси рециклиране на феритен материал с големи размери. 
Този тип изполва еднополюсен магнит, предимствата на който са 
малки размери. Това обаче не влошава по никакъв начин качества-
та и ефективността на сепаратора.

Електромагнитен сепаратор SCB 
Eлектромагнитните сепаратори обикновено се използват на места, 
където постоянният магнит няма достатъчно сила, а също и на мес-
та, където се изисква насочеkо сепариране на определен участък 
от материала.

Сепаратор тип SCB 
Разработен e като реновиран и подобрен перманентен надлентов 
сепаратор. Дизайна на сепаратора е проектиран с идеята за лесна 
смяна на лентата. Магнитният блок е монтиран в носещата рама, 
а ролките са монтирани по краищата на сепаратора. За работа с 
горещ материал се предлага лента с метална облицовка. 
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Технически характеристики

Модел Мощност на магнита, W Нетно тегло на модела, кг Брутно тегло на модела, кг
95OCW35 6840 4085 4625
100OCW35 7210 4225 4765
105OCW35 7480 4380 4920
110OCW35 7770 4540 5080
85OCW40 6780 4345 4883
90OCW40 7130 4500 5040
95OCW40 7390 4675 5215
75OCW45 6630 4415 4955
80OCW45 7010 4600 5140
85OCW45 7310 4780 5320
65OCW50 6620 4660 5220
65OCW55 7060 5095 5635
70OCW50 6980 4885 5425




