Compromisso com o Planeta!

A
VOZLER
disponibiliza
soluções
completas para diversos segmentos entre
os quais os Trituradores SHREDDER
VÖZLER que atendem aos mercados de
RSS (Resíduo Sólido de Saúde), RSU
(Resíduo
Sólido
Urbano),
METAL
(descarte de linha branca), Resíduos de
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO, PNEUS,
BORRACHA, Lixo Eletrônico, resíduos
têxteis e outros, fabricados de acordo com
as necessidades do Cliente. A VOZLER
apresenta solução completa em sistemas
automatizados de alimentação e retirada
dos materiais nos trituradores.
Produção variável de acordo com diversos fatores:
sistema de alimentação, forma geométrica do material
triturado, tenacidade do material, dureza, etc.
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Os Trituradores SHREDDER VÖZLER estão
divididos em duas famílias , sendo a linha
ÓRBITA ( até 40 cv) e linha ASTERÓIDE
(Acima de 50 cv), são indicados para atender
trituração e fragmentação de elementos
sólidos
de
baixa
e
média
densidade. Montados em duas opções de
câmaras de trituração com 1050 x 500 mm e
1390 x 600 mm configurados para as
espessuras de corte com faca de 15, 25, 35,
50 e 70 mm com acionamento simples ou
duplo, o que permite adequá-los a realizar
trabalhos com variados tipos de materiais. A
produção dos Trituradores SHREDDER
VÖZLER , bem como o Funil de Alimentação,
variam de acordo com o produto processado,
as dimensões das facas, a rotação dos eixos e
tamanho desejado do material triturado.
A Vözler presta Assistência Técnica em todo Brasil,
possuindo peças de reposição para pronta entrega de
facas, contra-facas, rolamentos, etc.

