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Optima 154/204 

Singel elektrisk aksel/rotor, middels hastighet og hydraulisk 
stempel som presser materiellet mot selve kvernen.  Lavt 
energi forbruk. 
Stemplet presser materialet mot kvernen, noe som gir meget 
høy effektivitet og maksimal funksjonalitet.  Kvernen er 
utstyrt med faste, men utskiftbare tenner.  Tennene er unikt 
designet for lang og hard bruk.  Hele tann/kutte 
konstruksjonen er unik, gir høy og stabil effektivitet samt lave 
driftskostnader.  
Matesystemet drives av et siste generasjons hydraulisk 
system.  Proporsjonal ventil eller hydraulisk variabel aksial 
stempelpumpe. 
Hele prosessen styres med PLC programvare. 

Hovedfordeler:  
•Lavt energi forbruk 
•Lavt støv- og støy nivå. 
•Meget enkel og med lave vedlikeholds kostnader.  
•Driftsstabil.  
•Kjøling ikke nødvendig.  
•Behandler materiale helt ned til 10 mm i ett trinn.  
•Teknisk disponibilitet/arbeidstid 96 – 98%. Minimal ettersyn 

og vedlikeholds tid 
•Mulighet for vanntilkobling i innkast for å unngå støv 

utfordringer.  

Bredt material spekter som for eksempel:: 
Industri og Husholdningsavfall • Kryssfiner • Laminater • 
Bark • Trevirke • Papir og papp • Plast • Tekstiler 

Fragment størrelser: 
8 - 150 mm.  

Kapasitet: 
16 - 24 m3/h  

Tekstiler      Plast               Trevirke
I arbeid     Rotor      Skjerm

Utvendig lager for å hinder at materiale 
setter seg fast.

«Ringrotor», maksimal overflate 
for kverning og avkjøling 

Stort kvern/kutte plass 

Pendel stempel og 
med anti 
blokkering system 
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Tillegg 

OPT kvern kan utstyres med forskjellig tilleggsvalg tilpasset behov: 

Hydraulisk skjermkurv/rist.

Automatisk serviceluke i 
front.

Hydraulisk mate bord.

Ekstra vertikal pressarm.

Fleksibelt utmatningssystem.

Stort innkast.

Frekvensomformer.

Hydraulisk kobling/clutch.Friksjonskobling.

Modell Dimmensjoner Innkast Kraft Rotor Tenner Vekt

Optima 154 A1:1.460mm 
A2: 2.930mm 1.500x1.300mm 55-75kW 1.500x400mm 66 6,5ton

Optima 204 A1:1.900mm 
A2: 3.370mm 1.500x1.300mm 75-110kW 1.500x400mm 84 8,5ton

Tekniske detaljer 
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