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Polskim dystrybutorem południowokoreańskiej firmy Greemman jest 1MK Polska
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GREEMMAN RECO System 500 to zestaw zawierający:
- Granulator Kabli RECO200
- Rozdrabniacz Wstępny (Pre-Shredder) GMP100
- pas transmiyjny
- separator magnetyczny (opcjonalnie)

GREEMMAN RECO System 500 służy do przemysłowego odzyskiwania 
miedzi z kabli z wydajnością nawet do pół tony kabli na godzinę. 
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przyjazna dla środowiska i pracowników, dzięki zastosowaniu
innowacyjnych filtrów pyłu oraz czujnikowi przy wsypie,
który chroni operatora

bezpieczeństwo

trwała i nowoczesna konstrukcja,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

pewność użytkowania

ponad 2000 kg przerobionego złomu kabli
podczas 8 godzinnego dnia pracy

duża wydajność

wystarczy ustawić maszynę w docelowym miejscu
i podłączyć do prądu – jest już gotowa do pracy

łatwa instalacja i obsługa
Zalety GREEMANN RECO 200:

Seria granulatorów kabli Greemman zapewnia
szybką i wydajna pracę dzięki zastosowaniu
pneumatycznego stołu separacyjnego.

Dzięki swojej ergonomicznie zaprojektowanej
budowie są łatwe w obsłudze i eksploatacji.

Granulator Kabli
GREEMANN RECO200
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trwała i nowoczesna konstrukcja,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

wnętrze komory rozdrabniania GMP100
i zestaw noży do wstepnego rozdrabiania kabli 

pewność użytkowania

maszyna jest zaprojektowana tak, by podawać
rozdrobnione kable w ilości odpowiedniej dla
RECO130F i RECO200

odpowiednia wydajność

wystarczy ustawić maszynę w docelowym miejscu
i podłączyć do prądu – jest już gotowa do pracy

łatwa instalacja i obsługa
Zalety GREEMANN GMP100:

Rozdrabniacz Wstępny (Pre-Shredder) to maszyna
zaprojektowana specjalnie do Granulatorów Kabli
Gremman RECO130F i RECO200.

Dzięki zastosowaniu GMP100 można nawet
dwukrotnie zwiększyć wydajność przerobu kabli.

Rozdrabniacz Wstępny
GREEMANN GMP100
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przyjazna dla środowiska i pracowników, dzięki zastosowaniu
innowacyjnych filtrów pyłu oraz czujnikowi przy wsypie,
który chroni operatora

bezpieczeństwo

trwała i nowoczesna konstrukcja,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

pewność użytkowania

ponad 1000 kg przerobionego złomu kabli
podczas 8 godzinnego dnia pracy

duża wydajność

wystarczy ustawić maszynę w docelowym miejscu
i podłączyć do prądu – jest już gotowa do pracy

łatwa instalacja i obsługa
Zalety GREEMANN RECO 130:

Granulator Kabli
GREEMANN RECO130
Seria granulatorów kabli Greemman zapewnia
szybką i wydajna pracę dzięki zastosowaniu
pneumatycznego stołu separacyjnego.

Dzięki swojej ergonomicznie zaprojektowanej
budowie są łatwe w obsłudze i eksploatacji.
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czujniki bezpieczeństwa umieszczone przy otworach
wlotowych i wylotowych, chronią operatora;
wszystkie ruchome, zagrażające bezpieczeństwu części,
takie jak noże, łańcuch i wirniki są zamknięte
w innowacyjnej obudowie

bezpieczeństwo

otwory wlotowe o różnych rozmiarach
zapewniają użyteczność jaką daje
używanie jednocześnie kilku maszyn
innego typu

wielozadaniowa konstrukcja

izolacja jest nacinana za pomocą dwóch
obrotowych noży, z dołu i z góry - nie potrzeba
dalszej ręcznej pracy przy odizolowywaniu

doskonałe odizolowanie

mechanizm nożowy został zaprojektowany
tak, aby był łatwy w użytkowaniu oraz
wygodny w utrzymaniu i serwisowaniu

łatwe i wygodne użytkowanie
Zalety odizolowywacza ST300N:

Wielozadaniowa maszyna do usuwania izolacji z kabli.
Bezpieczna i łatwa w obsłudze.
Odizolowywacz kabli ST300N Greemman  został zaprojektowany,
aby umożliwić odizolowywanie kabli o różnych średnicach, przekrojach
i różnej budowie.
Położenie górnego i dolnego noża można regulować,
aaby nacinać kable o różnej średnicy i grubości izolacji. To pozwala w łatwy
i efektywny sposób odizolowywać wewnętrzne kable, po tym jak
nacięliśmy zewnętrzną izolację.

Podsumowując, Odizolowywacz kabli ST300N Greemman daje możliwości
takie same, jak klika mniejszych, osobnych maszyn.

Odizolowywacz kabli
GREEMANN ST300N
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pompa jest zaprojektowana tak, aby znajdować się
w bezpiecznej pozycji podczas pracy nożyc.

bezpieczne umiejscowienie pompy

dzięki odpowiedniej konstrukcji i dobrej jakości materiałom,
nożyce wytrzymują długotrwałe i intensywne użytkowanie.

długi okres użytkowania nożyc

wygodnie zaprojektowana rękojeść nożyc znacząco ułatwia pracę.
łatwość obsługi
Zalety nożyc do kabli Greemman GMC200:

Hydrauliczne nożyce do cięcia kabli Greemman GMC200
są przeznaczone do cięcia złomu kablowego.

Sprawdzają się idealnie niezależnie od rozmiaru i rodzaju 
kabli,również wtedy, gdy kable są mocno splątane.

Nożyce GMC200 są mobilne i bezpieczne w obsłudze.

Hydrauliczne nożyce
do kabli GMC 200 
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