Støvhåndtering i recyclingindustrien

Recyclingindustrien

Komponenter og løsninger der beskytter miljøet
Recycling spiller en stadig større rolle i hverdagen, og virksomheder over hele verden stræber efter at blive
grønnere og reducere deres CO2-fodaftryk, og i de senere år har vi samarbejdet tæt med flere kunder, der
arbejder i recyclingindustrien.
Tilgangen med at drive forretning på en miljøvenlig
måde passer perfekt til JKF’s komponenter. Vi
leverer energieffektive løsninger, der reducerer
din virksomheds energiforbrug ved hjælp af
støvudsugningssystemer, der er robuste og beskyttende
for både personale og maskiner.
Hos JKF ønsker vi at støtte genbrugsindustrien, fordi vi er
dedikerede til ren luft, og det gælder både for produktion,
affaldshåndteringsanlæg og det eksterne miljø.
Så når du tænker på recycling, så tænk på JKF.

Produkter

Fordele

Støvtyper

JKF har et bredt produktsortiment,
der er velegnet til at arbejde i recyclingsindustrien, herunder:
• Filtre
• Ventilatorer
• Separatorer
• Cykloner
• Sluser
• Standard og rustfri rør
• Specialprodukter og tilbehør
Alle produkter anvendes
i aspirationsdelen af et
affaldshåndteringssystem.

Recyclingindustrien er en krævende industri med hensyn til de
mange forskellige materialer, der
håndteres. Og selvom JKF har et
omfattende og fleksibelt standardprogram, tilbyder vi også
skræddersyede komponenter, der
passer til dine særlige behov.

JKF-komponenter og -systemer kan
håndtere støvtyper fra:

Fælles for alle vores produkter er,
at vi fokuserer på sikkerhed, miljø,
støj, ydeevne, effektivitet, reduktion af omkostninger og energiforbrug.

+Affald af elektronisk udstyr (WEE)
+Træaffald
+Dæk
+Glas
+Polyethylenterephthalat (PET)
+Papir
+Plast
+Metal
+og mange andre

Støvhåndtering i recyclingindustrien

MERE OPPETID OG MINDRE
VEDLIGEHOLDELSE
JKF-komponenter har bevist deres værd i forbindelse med håndtering af forskellige typer støv. Derfor er de særdeles velegnede til recyclingindustrien,
som er meget forskelligartet med hensyn til materialer.
Vi har i årtier været en pålidelig leverandør, der
har forsynet kunder fra forskellige industrier med
komponenter og støvudsugningssystemer, der både
er omkostningseffektive med hensyn til strømforbrug
og tid brugt på vedligeholdelse. Til recyclingindustrien
leverer vi systemer og komponenter, som er designet
til at fungere 24/7, således at andre maskiner i
affaldshåndteringsanlæg fungerer konstant og med så
meget oppetid som muligt.

SIKKERHED

JKF-filtre er nogle af de sikreste filtre på markedet. Alle
filtre overholder således ATEX-direktivet, og afhængigt
af behovene tilbyder vi eksplosionsaflastning til indendørs placeringer samt vores VFV® (vertikal flammeløs
eksplosionsaflastning) til udendørs placeringer.
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