PL EN

Crizaf jest włoską firmą założoną w 1954 roku, będąca liderem w produkcji transporterów, separatorów oraz systemów
napełniania, magazynowania, ważenia i liczenia.
Przez lata firma stała się wielonarodową organizacją mającą zakłady produkcyjne ulokowane we Włoszech,
Stanach Zjednoczonych, Brazylii oraz w Indiach, a także sieć sprzedaży na całym świecie z wyłącznymi
dystrybutorami w ponad 30 krajach. Nasze portfolio produktów ma zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu,
włączając przemysł samochodowy, zamknięć, kosmetyków, elementów elektrycznych i elektronicznych, żywności, urządzeń domowych, farmaceutyków, opakowań, PET, recyklingu oraz inne. Crizaf jest ważnym technologicznie partnerem,
gwarantującym nie tylko jakość, ciągłość i solidność, ale również elastyczność i adaptację.

Crizaf is an Italian company founded in 1954, leader in conveyor belts, separators, filling and storage systems, weighing
and counting systems. Over the years, the company has become a multinational organisation with production sites in Italy, the
USA, Brazil and India and a diffused sales organisation all over the world with sole distributors in more than 30 countries. Our
range of products is used in a wide range of industries, including automotive, closure, cosmetics, electric & electronic, food,
household appliances, medical/pharmaceutical, packaging, PET, recycling, etc...
Crizaf is a valid technological partner, able to guarantee each client not only quality, continuity and reliability, but also
flexibility and customisation, working in synergy with the client to offer technically valid and targeted solutions.
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TRANSPORTERY
CONVEYOR BELTS
Seria | Series

1000

Transportery z taśmą PU/PVC
PU/PVC Conveyor Belts
		
Seria | Series

2000

Transportery z taśmą modułową
Modular plastic conveyor belts

TRANSPORTERY | CONVEYOR BELTS
Transportery PU/PVC | PU/PVC Conveyor Belts

Seria | Series


1000

C1100
Transporter płaski
Linear

UT+153

177

UT

UT+104

HC

PO

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Wymiary

EN

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS:

PO: od 500 mm do 7000 mm (co 50 mm)
UT: od 190 mm do 790 mm (co 50 mm)
			
Konstrukcja
anodyzowany profil aluminiowy, wykończenia
z odlewu stopu aluminium

Dimensions

Ścianki boczne

anodyzowany profil aluminiowy

Sidewalls

anodised extruded aluminium profile

Nogi/wsporniki
transportera

zaciski ze stopów aluminium,
nogi ocynkowane, wysokość regulowana

Stand supports

die cast aluminium alloy clamps
zinc plated steel legs levelling elements

Taśma

matowa niebieska PU (RAL5002),
maksymalna wytrzymałość temperaturowa 100°C

Belt

RAL 5002 matte blue PU
max temperature resistance 100°C in continuous

Napęd

bezpośredni (silnik na lewej burcie),
asynchroniczny silnik 0,18 kW 400V/3ph/50 Hz

Drive

direct (left side)
3 Phase - 400Vac/50Hz - 0.18Kw - asynchronous motor

Prędkość

3,2 m/min			

Speed

3,2 m/min

Kontroler

Start/stop

Control

Start - Stop

PO: from 500 mm / to 7000 mm (50 mm increments)
UT: from 190 mm / to 790 mm (50 mm increments)
			
Frame
anodised extruded aluminium profile
die cast aluminium alloy head supports

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice
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TRANSPORTERY | CONVEYOR BELTS
Transportery PU/PVC | PU/PVC Conveyor Belts

Seria | Series

1000

C1200 
Transporter skośny
Incline

UT+163

177

UT

UT+104

HC

0°-6

0°

HS

PI

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Wymiary

EN

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS:

PO: od 1000 do 7000 mm (co 50 mm)
UT: od 190 do 790 mm (co 50 mm)
			
Konstrukcja
anodyzowany profil aluminiowy,
wykończenia z odlewu stopu aluminium

Dimensions

Ścianki boczne

anodyzowany profil aluminiowy

Sidewalls

anodised extruded aluminium profile

Nogi/wsporniki
transportera

zaciski i zawiasy ze stopów aluminium,
nogi stalowe ocynkowane, wysokość regulowana
kółka z hamulcami

Stand supports

die cast aluminium alloy hinges and clamps
zinc plated steel legs
castors with brakes

Taśma

zielona PVC, maksymalna wytrzymałość
temperaturowa 80˚C

Belt

petrol green quadrangular pattern PVC
max temperature resistance 80°C in continuous

Napęd

bezpośredni (silnik na lewej burcie),
asynchroniczny silnik 0,18kW 400V/3ph/50Hz

Drive

direct (left side)
3 Phase - 400Vac/50Hz - 0.18Kw - asynchronous motor

Prędkość

3,2 m/min		

Speed

3,2 m/min

Kontroler

Start/stop

Control

Start - Stop

06

PO: from 1000 mm / to 7000 mm (50 mm increments)
UT: from 190 mm / to 790 mm (50 mm increments)
			
Frame
anodised extruded aluminium profile
die cast aluminium alloy head supports

		

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice

TRANSPORTERY | CONVEYOR BELTS
Transportery PU/PVC | PU/PVC Conveyor Belts

Seria | Series


1000

C1300
Transporter płaski/skośny
Incline/Top

PO

HC

PI

UT+163

177

UT

UT+104

HS

0°

15°-6

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Wymiary

EN

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS:

PO: od 450 do 3500 mm (co 50 mm)
PI: od 1000 do 3000 mm (co 50 mm)
UT: 190 do 640 mm (co 50 mm)
			
Konstrukcja
anodyzowany profil aluminiowy,
wykończenia z odlewu stopu aluminium

Dimensions

Ścianki boczne

anodyzowany profil aluminiowy

Sidewalls

anodised extruded aluminium profile

Nogi/wsporniki
transportera

zaciski ze stopów aluminium,
nogi stalowe ocynkowane, wysokość regulowana
kółka z hamulcami

Stand supports

die cast aluminium alloy hinges and clamps
zinc plated steel legs
castors with brakes

Taśma

czarna PVC, maksymalna wytrzymałość
temperaturowa 80˚C

Belt

black thin wave pattern PVC
max temperature resistance 80°C in continuous

Napęd

bezpośredni (silnik na lewej burcie),
asynchroniczny silnik 0,18kW 400V/3ph/50Hz

Drive

direct (left side)
3 Phase - 400Vac/50Hz - 0.18Kw - asynchronous motor

Prędkość

3,2 m/min			

Speed

3,2 m/min

Kontroler

Start/stop

Control

Start - Stop

PO: from 450 mm / to 3500 mm (50 mm increments)
PI: from 1000 mm / to 3500 mm (50 mm increments)
UT: from 190 mm / to 640 mm (50 mm increments)
			
Frame
anodised extruded aluminium profile
die cast aluminium alloy head supports and hinges

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice
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TRANSPORTERY | CONVEYOR BELTS
Transportery PU/PVC | PU/PVC Conveyor Belts

Seria | Series

1000

C1400 
Transporter płaski/skośny
Horizontal/Incline

UT+163

177

UT

UT+104

138 Min.

HC

15°

HS

-60°

PI

PO

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Wymiary

EN

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS:

PO: od 500 do 3500 mm (co 50 mm)			
PI: od 800 do 3500 mm (co 50 mm)			
UT: 190 do 640 mm (co 50 mm)
			
Konstrukcja
anodyzowany profil aluminiowy,
wykończenia z odlewu stopu aluminium

Dimensions

Ścianki boczne

anodyzowany profil aluminiowy

Sidewalls

anodised extruded aluminium profile

Nogi/wsporniki
transportera

zaciski ze stopów aluminium,
nogi stalowe ocynkowane, wysokość regulowana
kółka z hamulcami

Stand supports

die cast aluminium alloy hinges and clamps
zinc plated steel legs
castors with brakes

Taśma

matowa niebieska PU (RAL 5002),
maksymalna wytrzymałość temperaturowa 100˚C,
szczebliny PU

Belt

RAL 5002 matte blue PU
PU cleats
max temperature resistance 100°C in continuous

Napęd

bezpośredni (silnik na lewej burcie),
asynchroniczny silnik 0,18kW 400V/3ph/50Hz

Drive

direct (left side)
3 Phase - 400Vac/50Hz - 0.18Kw - asynchronous motor

Prędkość

3,2 m/min		

Speed

3,2 m/min

Kontroler

Start/stop

Control

Start - Stop
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PO: from 500 mm / to 3500 mm (50 mm increments)
PI: from 800 mm / to 3500 mm (50 mm increments)
UT: from 190 mm / to 640 mm (50 mm increments)
			
Frame
anodised extruded aluminium profile
die cast aluminium alloy head supports and hinges

		

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice

TRANSPORTERY | CONVEYOR BELTS
Transportery PU/PVC | PU/PVC Conveyor Belts

Seria | Series

1000



C1500
Transporter płaski/skośny/płaski
Horizontal/Incline/Top

PZ

°
-60

UT+163

177

UT

UT+104

138 Min.

HC

15°

HS

PI

PO

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Wymiary

EN

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS:

PO: od 500 do 3500 mm (co 50 mm)
PI: od 800 do 3500 mm (co 50 mm)			
PZ: od 400 do 1500 mm (co 50 mm)
UT: 190 do 640 mm (co 50 mm)
			
Konstrukcja
anodyzowany profil aluminiowy,
wykończenia z odlewu stopu aluminium

Dimensions

Ścianki boczne

anodyzowany profil aluminiowy

Sidewalls

anodised extruded aluminium profile

Nogi/wsporniki
transportera

zaciski ze stopów aluminium,
nogi stalowe ocynkowane, wysokość regulowana,
kółka z hamulcami

Stand supports

die cast aluminium alloy hinges and clamps
zinc plated steel legs
castors with brakes

Taśma

matowa niebieska PU (RAL 5002),
maksymalna wytrzymałość temperaturowa 100˚C,
szczebliny PU

Belt

RAL 5002 matte blue PU
PU cleats
max temperature resistance 100°C in continuous

Napęd

bezpośredni (silnik na lewej burcie),
asynchroniczny silnik 0,18kW 400V/3ph/50Hz

Drive

direct (left side)
3 Phase - 400Vac/50Hz - 0.18Kw - asynchronous motor

Prędkość

3,2 m/min		

Speed

3,2 m/min

Kontroler

Start/stop

Control

Start - Stop

PO: from 500 mm / to 3500 mm (50 mm increments)
PI: from 800 mm / to 3500 mm (50 mm increments)
PZ: from 400 mm / to 1500 mm (50 mm increments)
UT: from 190 mm / to 640 mm (50 mm increments)
			
Frame
anodised extruded aluminium profile
die cast aluminium alloy head supports and hinges

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice
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TRANSPORTERY | CONVEYOR BELTS
Transportery z taśmą PU/PVC - wzmocniona konstrukcja | PU/PVC Conveyor belts - Heavy duty frame

Seria | Series

1000

W1100 

PO

UT+130
UT+205

UT

UT+140

HC

Transporter płaski
Linear

W1200 

0°-55
°

Transporter skośny
Incline

HC

HS

PO

PL

T

UT

UT+130

UT+230

Alette h=50 passo=600

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Wymiary

EN

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS:

PO: od 3000 do 10000 mm (co 50 mm)
UT: 500 do 1500 mm (co 50 mm)
			
Konstrukcja
anodyzowany profil aluminiowy,
wykończenia ze stali malowanej na czarno RAL9005

Dimensions

Ścianki boczne

anodyzowany profil aluminiowy

Sidewalls

anodized extruded aluminium profile

Nogi/wsporniki
transportera

zaciski i zawiasy stalowe malowane na czarno RAL9005,
nogi stalowe ocynkowane, wysokość regulowana,
kółka z hamulcami

Stand supports

RAL 9005 black painted steel hinges and clamps
zinc plated steel legs
castors with brakes / levelling elements

Taśma

ciemnozielona PU,
maksymalna wytrzymałość temperaturowa 80˚C,
szczebliny (tylko model C1250)

Belt

dark green PU
PU cleats (only model C1250)
max temperature resistance 80°C in continuous

Napęd

silnik z przekładnią (silnik na lewej burcie),
asynchroniczny silnik 0,25kW 400V/3ph/50Hz

Drive

chain (left side)
3 Phase - 400Vac/50Hz - 0.25Kw asynchronous motor

Prędkość

4,1 m/min		

Speed

4,1 m/min

Kontroler

start/stop

Control

Start - Stop
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PO: from 3000 mm / to 10000 mm (50 mm increments)
UT: from 500 mm / to 1500 mm (50 mm increments)
			
Frame
anodised extruded aluminium profile
RAL 9005 black painted steel head supports

		

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice

TRANSPORTERY | CONVEYOR BELTS
Transportery z taśmą modułową | Modular plastic conveyor belts

Seria | Series

2000

P2100

PO

180 UT

UT+90

HC

Transporter płaski
Linear

PO

P2200

5°

HS



UT+170



UT+90

UT
180

UT+150

HC

0°-5

Transporter skośny
Incline

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

EN

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Wymiary

PO: od 1000 do 7000 mm
(co 189 mm, tylko model P2200)
UT: 200 do 800 mm (co 50 mm)

Konstrukcja

anodyzowany profil aluminiowy,
wykończenia z odlewu stopu aluminium

PO: from 1000 mm / to 7000 mm
(189 mm increments, only model P2200)
UT: from 200 mm / from 800 mm (50 mm increments)
			
Frame
anodised extruded aluminium profile
die cast aluminium alloy head supports

Ścianki boczne

anodyzowany profil aluminiowy

Sidewalls

anodised extruded aluminium profile

Nogi/wsporniki
transportera

zaciski i zawiasy stalowe malowane na czarno RAL9005,
nogi stalowe ocynkowane, wysokość regulowana,
kółka z hamulcami (tylko model P2200)

Stand supports

RAL 9005 black painted steel hinges and clamps
zinc plated steel legs
castors with brakes (only model P2200) / levelling elements

Taśma

tłoczona szara PP (RAL7035),
zintegrowane ścianki boczne,
maksymalna wytrzymałość temperaturowa 125˚C,
czarne szczebliny RAL9005 PP (tylko model P2200)

Belt

RAL 7035 grey embossed PP surface
integrated sidewalls
max temperature resistance 125°C in continuous
RAL 9005 black PU cleats (only model P2200)

Napęd

bezpośredni (silnik na lewej burcie),
asynchroniczny silnik 0,18kW 400V/3ph/50Hz

Drive

direct (left side)
3 Phase - 400Vac/50Hz - 0.18Kw asynchronous motor

Prędkość

4 m/min				

Speed

4 m/min

Kontroler

Start/stop

Control

Start - Stop

Dimensions

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice
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TRANSPORTERY | CONVEYOR BELTS
Transportery z taśmą modułową | Modular plastic conveyor belts

Seria | Series

2000

P2300 

PZ
PI

HC

Transporter skośny/płaski
Incline/Top

180

UT+90

UT

UT+150

HS

a
a

HS

PI

P2400 
HC

Transporter płaski/skośny
Horizontal/Incline

180

UT

UT+110

160 Min

PO

PZ

PI

P2500 

160 Min

HC

a

HS

Transporter płaski/skośny/płaski
Horizontal/Incline/Top

180

UT

UT+110

PO

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

EN

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Wymiary

P2300-P2400: PO: min. 500 mm PI: min. 650 mm / PO + PI :
max 4158 dla UT ≤ 500 / PO + PI : max 2079 dla UT ≥ 600
P2500: PO: min. 500 mm PI: min. 750 mm / PZ: min. 500 mm
PO+PI+Pz : max 4158 dla UT ≤ 500 / PO+PI+PZ : max 2079 dla UT ≥ 600
UT: od 200 mm do 800 mm (co 50 mm)
			
Konstrukcja anodyzowany profil aluminiowy,
wykończenia z odlewu stopu aluminium,
ocynkowane stalowe łączniki podpór,
stałe kąty nachylenia 30-45-60°

Dimensions

Ścianki boczne anodyzowany profil aluminiowy

Sidewalls

Nogi/wsporniki zaciski czarne malowane RAL9005,
transportera nogi stalowe ocynkowane,
kółka

Stand supports RAL 9005 black painted clamps
zinc plated steel legs
castors

Taśma

zielona tłoczona PP (RAL7035),
zintegrowane ścianki boczne,
maksymalna wytrzymałość temperaturowa 125˚C,

Belt

RAL 7035 grey embossed PP surface integrated sidewalls
max temperature resistance 125°C in continuous
RAL 9005 black PU cleats

Napęd

bezpośredni (silnik na lewej burcie),
asynchroniczny silnik 0,18kW 400V/3ph/50Hz

Drive

direct (left side)
3 Phase - 400Vac/50Hz - 0.18Kw asynchronous motor

Prędkość

4 m/min

Speed

4 m/min		

Kontroler

Start/stop

Control

Start - Stop
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P2300-P2400: from 6 pitch* (PO 500 mm+PI 650 mm) / to
22 pitch (UT ≤ 500 mm) or 11 pitch (UT ≥ 600 mm)
P2500: from 9 pitch (PO 500 mm+PI 750 mm+PZ 500 mm) / to
22 pitch (UT ≤ 500 mm) or 11 pitch (UT ≥ 600 mm)
UT: from 200 mm / to 800 mm (50 mm increments)
			
* 1pitch=378 mm
Frame
anodised extruded aluminium profile
die cast aluminium alloy head supports
zinc plated steel join supports
available fixed incline 30°- 45°- 60°
anodised extruded aluminium profile

		

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice

TRANSPORTERY | CONVEYOR BELTS
Transportery z taśmą modułową - rama ze stali malowanej
Modular plastic conveyor belts - Painted steel frame

Seria | Series



2000

M2400
Transporter płaski/skośny
Horizontal/Incline

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Płasko-skośny

w zależności od aplikacji		

Konstrukcja

stal malowana grubości 2 mm

Ścianki boczne

stal malowana zintegrowana z konstrukcją,
dodatkowe nierdzewne ścianki boczne

Sidewalls

painted steel integrated with the frame
additional stainless steel sidewalls

Nogi/wsporniki
transportera

zaciski stalowe malowane,
nogi stalowe ocynkowane,
kółka z hamulcami

Stand supports

painted steel clamps
zinc plated steel legs
castors with brakes

Taśma

szeroka gama rozwiązań PP

Belt

wide range of solutions in PP

Napęd

bezpośredni (silnik na lewej burcie),
asynchroniczny silnik 400V/3ph/50Hz

Drive

direct (left side)
3 Phase - 400Vac/50Hz asynchronous motor

Prędkość

6 m/min		

Speed

6 m/min		

Kontroler

Start/stop

Control

Start - Stop

Dimensions
depends on the application
			
Frame
2 mm thick painted steel

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice
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SYSTEMY NAPEŁNIANIA I MAGAZYNOWANIA
FILLING AND STORAGE SYSTEMS
Seria | Series

3000

Płaskie i wielopoziomowe systemy napełniania i magazynowania
Linear and multi-level filling and storage systems
		
Seria | Series

3000

Obrotowe systemy napełniania i magazynowania
Rotating filling and storage systems

SYSTEMY NAPEŁNIANIA I MAGAZYNOWANIA | FILLING AND STORAGE SYSTEMS
Płaskie i wielopoziomowe systemy napełniania i magazynowania | Linear and multi - level filling and storage systems

Seria | Series


3000

F3200
Transporter podłużny
Longitudinal



F3210
Transporter podłużny z systemem ważenia
Longitudinal with weighing system

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE (MODEL F3200):

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS F3200 MODEL:

Konstrukcja
(transporter)

anodyzowany profil aluminiowy,
wykończenia z odlewu stopu aluminium

Frame (conveyor) anodised extruded aluminium profile
die cast aluminium alloy head supports

Ścianki boczne

1 anodyzowany profil aluminiowy,
1 regulowany ze stali nierdzewnej

Sidewalls

1 anodised extruded aluminium profile
1 adjustable in stainless steel

Nogi/wsporniki
transportera

kółka z hamulcami

Stand supports

castors with brakes

Taśma

zielona PVC

Belt

green PVC

Napęd

bezpośredni (silnik na prawej burcie),
asynchroniczny silnik 0,18kW 400V/3ph/50Hz

Drive

direct (right side)
3 Phase - 400Vac/50Hz - 0.18kW asynchronous motor

Prędkość

3,2 m/min

Speed

3,2 m/min

Roller conveyor

grawitacyjny

Roller conveyor

gravitational

Czujnik

fotokomórka odczytująca pozycję napełnionego kartonu

Sensor

photocell/refracting to detect the box in the filling position

Kontroler

TC130

Control

TC130

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice
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SYSTEMY NAPEŁNIANIA I MAGAZYNOWANIA | FILLING AND STORAGE SYSTEMS
Płaskie i wielopoziomowe systemy napełniania i magazynowania | Linear and multi - level filling and storage systems

Seria | Series

3000

Pneumatic Arm

C1100

F3300 
Transporter równoległy
Parallel

Control Box
Roller Conveyor

F3310 

F3100 

Transporter równoległy z systemem ważenia
Parallel with weighing system

Transporter wielopoziomowy
Multi-level

C1100 (Weighing Station)
Pneumatic Arm

Control Box

C1100

Roller Conveyor

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE (MODEL F3300):

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS F3300 MODEL:

Konstrukcja
(transporter)

anodyzowany profil aluminiowy,
wykończenia z odlewu stopu aluminium

Frame (conveyor) anodised extruded aluminium profile
die cast aluminium alloy head supports

Ścianki boczne

1 anodyzowany profil aluminiowy,
1 regulowany ze stali nierdzewnej

Sidewalls

1 anodised extruded aluminium profile
1 adjustable in stainless steel

Nogi/wsporniki
transportera

kółka z hamulcami

Stand supports

castors with brakes

Taśma

zielona PU

Belt

green PU

Pneumatyka

ramię pneumatyczne

Pneumatics

pneumatic arm

Napęd

bezpośredni (silnik na prawej burcie),
asynchroniczny silnik 0,18kW 400V/3ph/50Hz

Drive

direct (right side)
3 Phase - 400Vac/50Hz - 0.18kW asynchronous motor

Prędkość

3,2 m/min

Speed

3,2 m/min

Roller conveyor

grawitacyjny

Roller conveyor

gravitational

Czujnik

fotokomórka wykrywająca obecność pustego kartonu
3 czujniki (jeden wykrywający karton w pozycji napełniania
oraz dwa wykrywające pozycję ramienia pneumatycznego)

Sensor

1 photocell/refracting to detect the presence of empty box
3 limit switches (box in the filling position,
position of pneumatic arm)
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SYSTEMY NAPEŁNIANIA I MAGAZYNOWANIA | FILLING AND STORAGE SYSTEMS
Obrotowe systemy napełniania i magazynowania | Rotating filling and storage systems

Seria | Series


3000

F35xx
Karuzela do napełniania kartonów
Carousel for boxes



F36xx
Dwu-poziomowa karuzela
do napełniania kartonów
Double carousel for boxes

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE (MODEL F35XX):

Konstrukcja

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS F35XX MODEL:

Stalowa szara (RAL 7012) podstawa (sterownik)
Stalowa szara (RAL7035) podstawa obrotowa
			
Średnica podstawy 800 mm - 1000 mm - 1200 mm - 1500 mm - 2000 mm
obrotowej

Frame

Napęd

Bezpośredni 3 fazowy – asynchroniczny silnik 400Vac/50Hz

Drive

direct 3 Phase - 400Vac/50Hz asynchronous motor

Kontroler

TC130 (dla średnicy 2000 mm z falownikiem)

Control

TC130 (Ø 2000 mm with inverter)

RAL 7012 grey painted steel cross/control box
RAL 7035 grey painted steel rotating platform
			
Ø rotating platform 800 mm - 1000 mm - 1200 mm - 1500 mm - 2000 mm

Ø 800

Ø 1000

Ø 1200

Ø 1500

Ø 2000

Karuzela do napełniania worków
Carousel for boxes

F3500

F3510

F3520

F3530

F3550

Dwu-poziomowa karuzela do napełniania worków
Double carousel for boxes

F3600

F3610

F3620

F3630

F3650

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice
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SYSTEMY NAPEŁNIANIA I MAGAZYNOWANIA | FILLING AND STORAGE SYSTEMS
Obrotowe systemy napełniania i magazynowania | Rotating filling and storage systems

Seria | Series

3000

F37xx



Karuzela do napełniania worków
Carousel for bags

F38xx 
Dwu-poziomowa karuzela
do napełniania worków
Double carousel for bags

PL

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE (MODEL F37XX):

Konstrukcja

szara (RAL7012) stalowa podstawa (sterownik)
oraz pierścień trzymający worki
szara (RAL7035) stalowa podstawa obrotowa,
ocynkowana stalowa kolumna

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS F37XX MODEL:

Frame

RAL 7012 grey painted steel cross/control box
and bag holders ring
RAL 7035 grey painted steel rotating platform
Zinc plated steel column

			
Średnica podstawy 800 mm - 1000 mm - 1200 mm - 1500 mm - 2000 mm
obrotowej

Ø rotating platform 800 mm - 1000 mm - 1200 mm - 1500 mm - 2000 mm

Napęd

bezpośredni 3 fazowy – asynchroniczny silnik 400Vac/50Hz

Drive

direct 3 Phase - 400Vac/50Hz asynchronous motor

Kontroler

TC130 (dla średnicy 2000 mm z falownikiem)

Control

TC130 (Ø 2000 mm with inverter)

Ø 800

Ø 1000

Ø 1200

Ø 1500

Ø 2000

Karuzela do napełniania worków
Carousel for bags

F3700

F3710

F3720

F3730

F3750

Dwu-poziomowa karuzela do napełniania worków
Double carousel for bags

F3800

F3810

F3820

F3830

F3850
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SYSTEMY NAPEŁNIANIA I MAGAZYNOWANIA | FILLING AND STORAGE SYSTEMS
Obrotowe systemy napełniania i magazynowania | Rotating filling and storage systems

Seria | Series


F3900 / F3910

3000

Karuzela podłużna
do napełniania kartonów/worków
Longitudinal Carousel for Boxes / Bags



F3950
Obrotowa rynna zrzutowa
Rotating Chute

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice
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SYSTEMY SEPARACJI
SEPARATION SYSTEMS
Seria | Series

4000

Separatory bębnowe
Rotating drum separation systems
		
Seria | Series

4000

Separatory rolkowe
Rotating roller separation systems

SYSTEMY SEPARACJI | SEPARATION SYSTEMS
Separatory bębnowe | Rotating drum separation systems

Seria | Series

4000

S41xx 
Separator bębnowy z szybką regulacją rolek
Drum separator with quick roller adjustment
Ø 450 x 650

Ø 450 x 950

Rolki PVC | PVC rollers

S4100

S4110

Rolki AISI304 | AISI304 rollers

S4120

S4130

S42xx 
Separator bębnowy
Drum separator
Ø 510 x 650

Ø 510 x 950

Rolki PVC | PVC rollers

S4200

S4210

Rolki AISI304 | AISI304 rollers

S4220

F4230

S43xx 
Separator bębnowy ze zmniejszoną średnicą
Reduced diameter drum separator
Ø 310 x 650

Ø 310 x 950

S4300

S4310

Rolki PVC | PVC rollers

S44xx 
Separator ze stalowym bębnem
Steel drum separator
Ø 485 x 700

Ø 485 x 1000

Tylko otwory | Holes only

S4400

S4410

Średnica otworu x wysokość tulei
Holes + pipes

S4420

F4430

S45xx 
Separator ze stalowym bębnem o zmniejszonej średnicy
Reduced diameter steel drum sepator
Ø 300 x 700

Ø 300 x 1000

Tylko otwory | Holes only

S4500

S4510

Średnica otworu x wysokość tulei
Holes + pipes

S4520

F4530

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Crizaf lub odwiedź stronę www.crizaf.com
Wszystkie dobory,dane oraz rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą być zmienione bez powiadomienia
Consult Crizaf for different technical specifications or visit our website www.crizaf.com. All specifications, data and drawings are illustrative and are subject to change without notice

21

SYSTEMY SEPARACJI | SEPARATION SYSTEMS
Separatory rolkowe | Rotating roller separation systems

Seria | Series

4000



S46xx
Separator dwurolkowy
2 rollers separator



Mod

Długość | Length

S4600

550

S4610

950

S46xx
Separator czterorolkowy
4 rollers separator



Mod

Długość | Length

S4650

550

S4660

950

S4700
Separator ślimakowy
Transverse Spiral Separator



S4710
Separator wielo-rolkowy
Transverse Rollers Separator
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CRIZAF NA ŚWIECIE | CRIZAF IN THE WORLD

 Sieć sprzedaży/dystrybutorzy
Distribution Sales Network:
· Argentyna | Argentina

 Zakłady produkcyjne
Production Sites:

· Grecja | Greece

· Portugalia | Portugal

· Australia | Australia

· Węgry | Hungary

· Rumunia | Romania

· Brazylia | Brazil

· Austria | Austria

· Irlandia | Ireland

· Rosja | Russia

· Indie | India
· Stany Zjednoczone | USA

· Belgia | Belgium

· Izrael | Israel

· Słowenia | Slovenia

· Czechy | Czeck Republic

· Łotwa | Latvia

· Hiszpania | Spain

· Dania | Denmark

· Litwa | Lithuania

· Szwecja | Sweden

· Estonia | Estonia

· Luksemburg | Luxembourg

· Szwajcaria | Switzerland

· Finlandia | Finland

· Holandia | Netherlands

· Turcja | Turkey

· Francja | France

· Norwegia | Norway

· Ukraina | Ukraine

· Niemcy | Germany

· Polska | Poland

· Wielka Brytania | United Kingdom

· Włochy | Italy
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