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                 BAGBOY HYGIENE

 BAGBOY HYGIENE
Storsäckstömmare för
dammfri tömning av säck
med tömningsstos.

Bagboy tömningssystem för storsäckar finns i
tre grundvarianter, med ett stort urval av till-
behör, för att kunna anpassas till alla kund-
behov. 

  
  
  Helt kapslat system för livsmedel, läke-
  medel och andra applikationer där helt
  dammfri tömmning krävs t.ex. vid han-
  tering av giftiga preparat

  Förhindrar kontaminering

  Tömmer hela säckinnehållet genom
  stossträckning, säckvibrering och/eller
  säckmassage

 

BAGBOY HYGIENE typ A
Golvstativ (10a) med säckskål (4b)
för stöd av säcken och försedd med
stödarmar (1a). Klämdel (21) för
fixering och sträckning av tömnings-
stos och styrd från ett pneumatiskt
styrskåp (20)

Klämdel (21) för tömningsstos.
Kan förses med filter eller anslutas till centralt utsug.

BAGBOY HYGIENE typ B
Golvstativ (10a) med säckskål (4b)
för stöd av säcken och försedd med
säckupphängningsstativ(1)och
ok (18c) för truck eller kran.
Klämdel (21) för fixering och sträck-
ning av tömningsstos och styrd från 
ett pneumatiskt styrskåp (20)

BAGBOY HYGIENE typ c
Traversstativ (10b) med säckskål
(4b) för stöd av säcken, Kättingtelfer
(17) 2 ton, två hastigheter och normal-
byggt ok (18a). Klämdel (21)
för fixering och sträckning av
tömningsstos och styrd från ett 
pneumatiskt styrskåp (20)
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                 BAGBOY HYGIENE
       Riggning av tömmningsstos

 

Säckens tömningsstos träs
igenom övre klämdelen
och över inre klämdel.

Med tvåhandsgrepp akti-
veras inre cylindrar och
tömningsstosen kläms
fast.

Säcksträckningen
aktiveras.

Säckstosen knyts upp
och dammfri tömning 
av säcken startar.

Genom att evakuera
luften med fläktsystem
skapas ett undertryck
efter tömning, varvid 
man kan knyta säckstosen
och avlägsna säcken utan 
risk för att pulver kommer 
ut i lokalen.

Installation för råvaru-
hantering bestående
av 3 st BAGBOY Hygiene
TYP C, en småsäcks-
tömmare med filter
och mellanbehållare,
receptdosering med
5 st skruvar och våg-
station för färdig batch
som sedan blandas.

Exempel på hygientömmare med optioner

BAGBOY Hygiene Typ B
försedd med vakuum
transportör.

BAGBOY Hygiene Typ C
försedd med vibrations-
matare
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