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                 BAGBOY ONE-WAY
 Storsäckstömmare för engångssäck

 

BAGBOY UNIVERSAL
Storsäckstömmare för
alla säcktyper

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

 

H-kniv (2a) rostfri, som
skär upp botten på säcken

Gummi manschett (3)
som sluter tätt runt 
säcken under tömning

Fläns (16) för anslutande
utrustningar Tömmarskål (4), 8-kantig

med optimerad lutning

BAGBOY ONE-WAY typ A
Golvstativ (10a) med
Centrerings armar (1a),
som fixerar säcken.

BAGBOY ONE-WAY typ B
Golvstativ (10a) med
Säckupphängningsstativ (1b)
för kran eller truck och ok (18c)
för säckar med 1,2 eller 4 öglor.

BAGBOY ONE-WAY typ C
Golvstativ (10b) med
integrerad traversbana och
Kättingtelfer (17)
normalbyggt Lyftok (18).

                                                www.carlhag.se

Fördelar BAGBOY UNIVERSAL  
 Moduluppbyggd, vilket möjliggör
 standardiserad anpassning efter
 kunders behov

 Flexibel vid framtida förändringar
 genom möjlighet till komplettering 
 av standardmoduler 

 Lätt att anpassa till olika typer av
 efterrinnutrustningar eller transport-
 system
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H-kniv (2a) standardkniv som
klarar de flesta behov.

Pyramidkniv(2b) för svåra 
applikationer.

U-KNIV (2C) för säck med 
stos.

UNIVERSAL (5) Utförande
med lucka i tömmarskålen 
för öppning av flergångs-
säckar samt demonterbart 
knivsystem.

Elektrisk vibrator (6)
för att säkerställa ett
jämnt flöde.
Vibrationsdämpare (7) 
mellan tömmarskål och 
stativ.

Spjäll (8) för styrning av
flödet samt deltömning till
underliggande enhet. 

Lyftöglor (13) för kranlyft av 
tömmare.

Vågsystem (12) Finns i en 
mängd utföranden, 
beroende på användnings-
krav.

Dubbla gummimanschetter
 (14) med mellanliggande  
dammutsugningsramp, som 
ger dammfri tömning. 

Hjul (15) till stativet för enkel
manuell förflyttning.

Lågbyggt ok (18b) 

Gaffeltrucksfickor (9)
för enkel förflyttning av 
tömmare samt dockning till
olika transportsystem.

Exempel på tömmarskål utrustad med mataradapter för vakuumtransport
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 Mataradapter för
 vakuumtransport.
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