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SINCRO 315 mill

Esta série de moinhos é projetada para reciclar qualquer tipo de cabos eléctricos, electrónicos, 
rígidos ou flexíveis e para a separação de cobre e/ou alumínio do material de isolamento desde que 
não exista ferro. Metais mais pesados, como tomadas, conectores, parafusos, fios de cobre rígidos, 
etc., são separados por um separador zig-zag, o plástico e fios mais finos são posteriormente 
reduzidos através de um pulverizador turbo para melhorar a qualidade da separação, minimizando 
as perdas de metais até um valor aproximadamente igual zero. 

Capacidade de produção até 180 kg/h no material de entrada, variável de acordo com o material a processar.

GRANULADOR COM PULVERIZADOR TURBO

Moinho de lâminas
com alta eficiência de corte 
e sistema de refrigeração da 
câmara de corte.

Painel de comando 
fácil de utilizar.

Mesa separadora a seco
de fácil acesso e ajustável.

Câmara de corte.

Fácil manutenção.

Fabricado de acordo com regulamentos CE.

Válvula giratória

Separador Zig-Zag 
reduz o desgaste do 
turbo e melhora a 
selecção de cabos.

Pulverizador Turbo  
reduz o tamanho do 
material mais leve. 
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DADOS TÉCNICOS
 Alimentação: Manual ou Automática
 Diâmetro do rotor: 170 mm
 Número de lâminas giratórias: 3
 Número de contra-lâminas ajustáveis: 2 
 Dimensão das grelhas: Ø 2-3-4-5-6 mm
 Tipo de transmissão:  Com correia
 Potência total instalada: 20 kW - 39,5 A
 Tensão (Standard): 400 V - 50 Hz 
 Mesa de separação disponível com rede: 60µ a 100µ 
 Peso total: 1200 kg
 Nível de ruído (com amostra de cabos): 85 db(A)

VARIAÇÕES NO RENDIMENTO DO 
EQUIPAMENTO
A produção pode variar dependendo do 
tipo de cabo a processar e da grelha 
instalada. A combinação com o pré-
triturador permite optimizar o 
resultado, reduzir o desgaste (um íman 
instalado sobre a fita permite separar o 
ferro), e o trabalho.

DIÂMETRO MÁXIMO CABOS NO 
PRÉ-TRITURADOR

 Cabo de cobre flexível: Ø22-25 mm        

 Cabo de cobre rígido: Ø20-22 mm        

 Cabo de alumínio: Ø20-25 mm

OPCIONAIS

 Válvula giratória.
(Para assegurar uma alimentação constante)

 Doseador de pó.
(Para reciclar cabos com óleos ou substâncias 
oleosas)

 Ligação electrónica.
(Para funcionamiento automático com o pré-
triturador)

 Sistema de aspiração.

 Extensão de garantia.

EXEMPLOS DE MATERIAIS DE ENTRADA (INPUT)

PRODUTOS DE SAÍDA (OUTPUT)

(Para recolher o pó com um filtro de mangas)
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GRÁFICO COMPARATIVO CAPACIDADE DE PRODUÇÃO PARA A GAMA DE EQUIPAMENTOS

RAZÕES PARA ESCOLHER SINCRO 315 MILL

 Excelente taxa de recuperação de metais e plástico 
com garantia de pureza constante.

 Melhor relação qualidade/preço.
 Rápido retorno do investimento.
 Elevado valor de revenda ao longo do tempo.
 Compacta, a solução perfeita para espaços limitados. 
 Ecológica, com consumo energético e níveis de ruído  

EXTENSÃO DE GARANTIA 
“YOU WORK WE CaRE”

Extensões de garantia podem ser 
adquiridas até 24-36 meses a partir da 
data de transporte. A extensão de 
garantia cobre a substituição de  peças 
com defeito. As peças de desgaste 
estão excluídas de todas as garantias. 
Um técnico especializado da fábrica 
realizará visitas anualmente (2 ou 3 
vezes, dependendo da extensão de 
garantia adquirida) para verificações 
gerais do estado do equipamento.

COMBINAÇÕES

Todos os moinhos da série Sincro 
podem trabalhar com outros 
equipamentos Guidetti para aumentar 
a sua capacidade de produção e 
qualidade do produto:

 Pré-triturador da série PMG.

 Esteira transportadora.
(Para alimentação dos cabos e recolha do 
material separado.)

 Aspiração de pós metálicos.

 Separador magnético.

(Para recuperação dos pós metálicos.)

muito reduzidos.
 Grande variedade de materiais que podem ser reciclados. 
 Fácil utilização e manutenção.
 Assistência rápida e confiável de técnicos especializados




