
WYTŁACZARKA DO PRZETWARZANIA
MIESZANEK GUMOWYCH ORAZ EPDM
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZETWARZANIA 
TAŚM GUMOWYCH LUB GRANULATU

Przedstawiamy Państwu naszą wytłaczarkę do przetwarzania mieszanek gumowych oraz EPDM 
z możliwością przetwarzania taśm gumowych lub granulatu. Ta unikalna zdolność do przetwarzania 
zarówno granulatu jak i taśmy w połączeniu pozwala na wykorzystanie obu surowców w jednej 
maszynie. Nad wlotem do cylindra znajduje się prowadnica liniowa, która umożliwia szybką wymianę 
podajnika taśmowego na lej zasypowy do granulatu. Konwersja wytłaczarki została zaprojektowana tak, aby 
jedna osoba mogła ją wykonać w ciągu kilku minut.
Wytłaczarka przeznaczona jest do wytłaczania materiałów EPDM o twardości mieszanki od 40 do 80 ShA.
Technologia wytłaczania posiada oddzielne jednostki temperujące dla każdej strefy (ślimak, wałek podający, 
część pod lejem zasypowym, dwie strefy na cylindrze).
Wytłaczarka wyposażona jest w kompleksowy system sterowania PLC fi rmy Siemens. Nasze rozwiązanie jest 
bardzo przyjazne dla użytkownika, a najważniejsze parametry użytkowe maszyny mogą być kontrolowane 
z jednego ekranu.
Maszyna ta znajduje zastosowanie w przemyśle kablowym, do wytłaczania profi li gumowych itp.

PARAMETRY TECHNICZNE  EB-G 90 NG:

Wydajność wytłaczarki  60 – 400 kg/h

Średnica ślimaka i cylindra 90 mm

Długość robocza ślimaka 20 L/D

Moc silnika głównego 55 kW

Detal systemu przesuwu leja i podajnika   
taśmowego
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Firma BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. posiada ponad 25-letnią tradycję zorientowaną na produkcję maszyn 
i urządzeń dla przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuku. 

Firma ze swoim zapleczem technologicznym i zakresem oferowanych usług profesjonalnych należy do czołowych fi rm 
produkcyjnych w dziedzinie przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuku w Republice Czeskiej oraz w UE.

Dane kontaktowe do naszych przedstawicieli znajdziecie państwo na naszej stronie www:

www.boco-wytlaczarki.pl/kontakty

Produkujemy również:

Wytłaczkarki 
dwuślimakowę 

Ślimaki i cylindry

Linie do recyklingu Linie do regranulacji Linie do compoundingu

Blokady na koła 
samochodów 

Maty termoizolacyjne

Projektowanie i produkcja 
narzędzi do głowic 
wytłaczarskich ,dysz itd.

Wytłaczkarki 
jednoślimakowę

Wytłaczarki laboratoryjne

Linie 
do wytłaczania


