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Python serie
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Bedankt

Bedankt voor uw interesse in onze machines!
Als u houten pallets, planken, balkjes, kistjes, kratten etc. automatisch wilt kunnen verkleinen
met een compacte machine, is onze eigen ontwikkelde machinelijn “PYTHON” een unieke optie.

Voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“grote” (1300mm invoer) machine met “kleine”prijs
gemakkelijk te verplaatseng
volumereductie van wel 70%
opgeruimd magazijn / terrein
flinke besparing op afvoerkosten
geen palletopslag probleem (Brandverzekering: 10mtr uit gevel)
opbrengst mogelijk ipv afvoerkosten
slechts 7,5 KW geïnstalleerd vermogen
automatische verwerking
zeer eenvoudige bediening

Please consider the environment
Lumago is trots om haar klanten een product te kunnen bieden, dat
bijdraagt aan het “bewust duurzaam ondernemen” en vermindering van
de CO2 uitstoot.

www.lumago.nl

Python
serie
Python 1300

De machine is geschikt voor het verwerken van houten pallets (of andere breekbare materialen)
en breekt deze in ca “handgrootte” stukken.
Het materiaal bv houten (wegwerp-) pallet of anderszins wordt boven in de machine ingevoerd.
De verwerking is stuks verwerking. (meerdere is mogelijk).
De uitvoeropening zit aan de onderzijde bij het eindlager.
.

Verwerkings capaciteit tot wel 50* stuks per uur.
(*afhankelijk palletgrootte/materiaal)

De machine draait volautomatisch en is voorzien van veiligheidschakelaar en Nood- uitknop.
Bij blokkering van de brekeras, door vreemd voorwerp of overbelasting, schakelt de machine
zelf kort even linksom en vervolgens weer rechtsom ( zgn reverseren).
Na X- aantal keren (standaard ingesteld 10x) reverseren binnen 2 minuten stopt de machine.
Middels een keuzeschakelaar kan ook naar handbediening geschakeld worden.
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Technische
informatie
Technisch informatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandrijving door motorreductor met 7,5 Kw elektromotor, 400V 50Hz
Voorzien van ca 5 mtr aansluitkabel met CE steker
Invoeropening 1300 x 700mm
Hoofdafmetingen L 2100 x B 850 x H 1600mm
Uitvoer opening ca 400x 70mm
Onderzijde uitvoeropening op ca 350mm
Elektro besturingskast met besturing, hoofdschakelaar, keuzeschakelaar,
aan/uit knop en Nood- uitknop
Machine gemakkelijk verplaatsbaar met heftruck of middels de hijsogen
Gewicht ca 1100 kg
Machinehandboek incl.
Afwerking in RAL 3002 en RAL 7022
(technische wijzigingen voorbehouden)
CE gecertificeerd en “Made in Holland”
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Financiering
Condities
Financiering

Financiering van de aan te schaffen apparatuur
Lumago biedt u ook de mogelijkheid deze apparatuur te leasen.
Indien u interesse heeft om deze investering in een leaseovereenkomst onder te
brengen, kunt u een berekening maken via onze online leasecalculator.
Bereken direct het leasebedrag

Condities
Op al onze leveringen zijn uitsluitend de verkoopvoorwaarden van Lumago van
toepassing, Een exemplaar is via de onderstaande url te downloaden.
Download hier de algememe voorwaarden
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Contact
Contact

Lumago Machinery B.V.
Theo Lubbers
+31 547275062
www.lumago.nl
info@lumago.nl
Adres:
Dammaten 18-5
7472 DJ Goor
Postadres:
Paulus Potterstraat 22
7471 XJ Goor

B.V.
RECYCLING AND MORE

“Feel free to contact us!”

Lumago palletbreker
Hyena 1300/170
Hyena 1300/170 - S

B.V.
RECYCLING AND MORE
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Bedankt

Bedankt voor uw interesse in onze machines!
Als u hele/stukken pallets automatisch wilt kunnen verkleinen met een compacte machine,
is onze nieuwe palletbreker een unieke optie.

Voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verwerken van volumeuze produkten met compacte kleine machine
schone afvoer direct in bak/bigbag/container
volumeverkleining tot wel 80%
flinke besparing op afvoerkosten
geen palletopslag probleem (Brandverzekering: 10mtr uit gevel)
opbrengst ipv afvoerkosten
slechts 7,5 KW geïnstalleerd vermogen
automatische verwerking
beveiligd tegen onjuist gebruik
zeer eenvoudige bediening

Please consider the environment
Lumago is trots om haar klanten een product te kunnen bieden, dat
bijdraagt aan het “bewust duurzaam ondernemen” en vermindering van
de CO2 uitstoot.
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Hyena
1300/170
Hyena 1300/170

De machine is geschikt voor hele/stukken houten pallets (of andere breekbare materialen)
en breekt deze in ca “handgrootte” stukken.

De pallet wordt in zijn geheel boven in de machine ingevoerd, of zijdelings via een handklep.
De verwerking is stuks verwerking.
Het gebroken product wordt via een afvoerkanaal uit de machine gedrukt.
Rechtstreeks in een container/bak/bigbag/zak.
.

Verwerkings capaciteit ca 10-25 stuks per uur
De machine draait volautomatisch en is voorzien van veiligheidschakelaar en Nood- uitknop.
Bij blokkering van de brekeras, door vreemd voorwerp of overbelasting, keert de machine,
na 3 vergeefse pogingen, terug naar de beginstand en schakelt automatisch uit.
Tevens schakelt de machine na enkele minuten automatisch uit, als deze leeg is.
Middels een keuzeschakelaar kan ook naar handbediening geschakeld worden.
De handklep is voorzien van veiligheids deurschakelaar en gasveer.
Nu ook leverbaar in de “S” versie waarmee u pallets kunt verwerken tot 25 stuks per uur.
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Technische
informatie
Technisch informatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulische aandrijving met 7,5 Kw elektromotor, 400V 50Hz
Invoeropening 1300 x 170mm
Hoofdafmetingen L 1600 x B 900 ( incl uitvoer trechter 2100mm) x H 1500mm
Hydraulisch bediende uitdrukschuif
Uitvoertrechter opening 1300x 450mm
Onderzijde uitvoeropening op ca 1200mm
Elektro besturingskast met besturing, hoofdschakelaar, keuzeschakelaar,		
aan/uit knop en Nood- uitknop
Machine gemakkelijk verplaatsbaar met heftruck of middels de hijsogen
Gewicht ca 1400 kg
Machinehandboek incl.
Afwerking in RAL 3002 en RAL 7022
(technische wijzigingen voorbehouden)
CE gecertificeerd en “Made in Holland”
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Financiering
Condities
Financiering

Financiering van de aan te schaffen apparatuur
Lumago biedt u ook de mogelijkheid deze apparatuur te leasen.
Indien u interesse heeft om deze investering in een leaseovereenkomst onder te
brengen, kunt u een berekening maken via onze online leasecalculator.
Bereken direct het leasebedrag

Condities
Op al onze leveringen zijn uitsluitend de verkoopvoorwaarden van Lumago van
toepassing, Een exemplaar is via de onderstaande url te downloaden.
Download hier de algememe voorwaarden
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Contact
Contact

Lumago Machinery B.V.
Theo Lubbers
+31 547275062
www.lumago.nl
info@lumago.nl
Adres:
Dammaten 18-5
7472 DJ Goor
Postadres:
Paulus Potterstraat 22
7471 XJ Goor
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RECYCLING AND MORE

“Feel free to contact us!”

