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Překopávače

Znalost konečnosti přírodních zdrojů přiměla lidi k prozkoumání vlastního způsobu života.
Dnes si ceníme citlivost lidí na jejich jednání s přírodou jako cenný základ pro zajištění kvality
života pro budoucí generace. Rozvíjení udržitelných řešení je aktivní přínos k zajištění hodnotné
budoucnosti, což naši zaměstnanci poskytují každý den.
Karlgünter Eggersmann,
Jednatel
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BACKHUS A 30
Zelený odpad z golfových hřišť

BACKHUS A 30
v akci

Snadná manipulace
BACKHUS A 30 je robustní, kompaktní a snadno ovladatelný překopávač. Vyžaduje jen malou údržbu a poskytuje
vynikající výkon. Plně samojízdný překopávač A 30 se snadno přepravuje a zajišťuje maximální flexibilitu. Je
ideální pro použití v terénních úpravách, sběru ovoce a zahradnictví, jakož i pro údržbu komunálních parků a
kompostování statkových hnojiv.








Kompaktní design
Ekonomická spotřeba (diesel)
Výškově nastavitelný, otočný rotor
Plně hydraulický pohon s nízkou údržbou
Samojízdný, není nutný traktor - optimální využití volného místa
Snadno se přepravuje a je připraven k okamžitému použití
Překopávací kapacita až 700 m³/h

Rozměry

Hospodářský hnůj

Motor

Překopávací výkon

Zakládka

Yanmar 4TNV88 34 kW (45 PS)
@ 2.400 ot/min nebo
Yanmar 4TNV88 35,4 kW (48 PS)
@ 3.000 ot/min

až do 700 m3/hod

Šířka: až do 3,0 m
Výška: až do 1,3 m

mm

Délka 2.600,
Šířka 3.550, Výška 1.900,
Průměr rotoru 730

Nastavitelné čističe stop
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Intuitivní ruční ovládání

Snadná údržba

Zelený odpad z parků

Samojízdný - není potřeba traktor

Hotový kompost
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BACKHUS A 36

Atraktivní poměr cena/ výkon
Osvědčený koncept s krátkou návratností investice. BACKHUS A 36 je ideální vstupní stroj do profesionálního
kompostování za velmi přijatelnou cenu. Tento překopávač je již jedním z nejúčinnějších řešení v rámci své třídy.






Výkonný dieslový motor s nízkými emisemi
Jednoduchá manipulace a optimální ergonomie
Kompaktní přepravní rozměry
Snadná údržba konstrukce
Nízký tlak do země při překopávání

Rozměry

Motor

Překopávací výkon

Zakládka

Volvo TAD 5x0 105 kW
(143 PS) @ 1.800 ot/min

až do 1.500 m3/hod

Šířka: až do 3,6 m
Výška: až do 1,8 m

mm

Délka 4.200,
Šířka 4.200, Výška 3.350,
Průměr rotoru 950

Ovládání pomocí joysticku

6

Snadná údržba

Vysoce výkonný vznětový motor s nízkými
emisemi

Jednoduchá manipulace a optimální
ergonomie
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BACKHUS A 45 - 65
Víc než jen možnost
Malá spotřeba paliva a velký výkon. Velká rozmanitost
možností umožňuje individuální řešení pro každého
zákazníka. Nezáleží na tom jaká je šířka překopávače,
pokud zvolíte BACKHUS zvolíte nízkou údržbu a skvělou
efektivitu nadále stanovující průmyslové standarty. Nebo
jednoduše:








Vysoký výkon
Nízká spotřeba paliva
Přizpůsobitelné pro jakýkoli úkol
Pohodlná a snadno přístupná
panoramatická kabina
Snadný přístup k běžné údržbě a servisu
Dlouhý seznam standartních funkcí
Vynikající překopávací výkon až 5.500 m³/hod

Rozměry

Motor

Překopávací výkon

Zakládka

mm
BACKHUS
A 45

Délka 4.900,
Šířka 5.200, Výška 4.500,
Průměr rotoru 1.200

Volvo TAD 5x2 VE 160 kW
(218 PS) @ 1.800 ot/min

až do 3.000 m³/hod

Šířka: až do 4,5 m
Výška: až do 2,3 m

BACKHUS
A 50

Délka 5.100,
Šířka 5.700, Výška 4.650,
Průměr rotoru 1.200

Volvo TAD 8x3 VE 235 kW
(320 PS) @ 2.200 ot/min

až do 4.000 m³/hod

Šířka: až do 5,0 m
Výška: až do 2,4 m

BACKHUS
A 55

Délka 5.100,
Šířka 6.200, Výška 4.750,
Průměr rotoru 1.200

Volvo TAD 8x3 VE 235 kW
(320 PS) @ 2.200 ot/min

až do 4.500 m³/hod

Šířka: až do 5,5 m
Výška: až do 2,5 m

BACKHUS
A 60

Délka 6.000,
Šířka 6.700, Výška 5.050,
Průměr rotoru 1.400

Volvo TAD 13x3 VE 345 kW
(470 PS) @ 1.900 ot/min

až do 5.000 m³/hod

Šířka: až do 6,0 m
Výška: až do 2,7 m

BACKHUS
A 65

Délka 6.000,
Šířka 7.200, Výška 5.200,
Průměr rotoru 1.400

Volvo TAD 13x3 VE 345 kW
(470 PS) @ 1.900 ot/min

až do 5.500 m³/hod

Šířka: až do 6,5 m
Výška: až do 2,9 m

Opancéřované lopatky rotoru
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Snadná údržba

Nízká spotřeba paliva

Ovládací panel
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BACKHUS A 75

Vynikající výkon
Vynikající výkon je výsledkem špičkové technologie s překopávacím výkonem až 7.000 m³/hod, extrémní odolnost
a chytré technologie BACKHUS A 75 splňují všechny požadavky moderního překopávání. Bez ohledu na to v jak
obtížných podmínkám BACKHUS překopává, vždy zaručí vysoký výkon a účinost.







Největší sériové překopávače na světě
Dlouhý seznam standartních funkcí, jako je automatické nastavení rychlosti (BTC)
Snadno přístupná panoramatická kabina, která kombinuje pohodlí a vysokou úroveň
Snadný přístup k běžné údržbě a servisu
Vysoká kvalita a vynikající účinost i v nejtěžších pracovních podmínkách
Silný motor - Volvo TAD 16x1 VE 450 kW (612 PS) @ 1.800 ot/min

Rozměry

Motor

Překopávací výkon

Zakládka

Volvo TAD 16x1 VE 450 kW
(612 PS) @ 1.800 ot/min

až do 7.000 m³/hod

Šířka: až do 7,5 m
Výška: až do 3,3 m

mm

BACKHUS
A 75

Délka 6.350,
Šířka 8.200, Výška 5.600,
Průměr rotoru 1.800

Kabina s 360°
panoramatickým výhledem
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Lišty pro čistou stopu

Chytré využití prostoru
Boční překopávač

Dotykový ovládací panel
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BACKHUS A-série
Vybavení kabiny

Výstražný signál při couvání

Dvě zadní světla

Velikost: 12,1“ barevná
obrazovka (18 Bit) Rozlišení:
1024x768 Podsvícení: LED Ovládací
prvky: 13 tlačítek 1 tlakový křížový
spínač funkce, dotyková obrazovka

Boční zrcátka
(volitelně)

Čtyři světlomety

Levý joystick: řízení (jednou rukou)
Zakřivené čelní sklo se 4 slunečními clonami

zadní kryt, rychlost motoru,

BiDrive: Provoz rotoru

kontrola řízení kol

sledování čistoty stop

a zvukově redukčními skly
Přední stěrače (standardní)

Chladnička (volitelně)

vlevo / vpravo (volitelně)
zadní (volitelně)

Ochranná ventilace

Vzduchová sedačka

(volitelně)

Sedadlo spolujezdce
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BACKHUS řešení
Různé představy pro konkrétní nakládání s odpady a kompostování vyžadují specifická a odlišná řešení. Nabízíme
unikátní soubor nepřetržitě vyvíjených projektových řešení pro vaše individuální zakázky. Osobní kontakty naleznete
na adrese www.f-e.de a www.vosting.cz.






Největší nabídka doplňkových funkcí na světě
Optimalizace provozních nákladů
Řešení pro snížení emisí
Individuální vývoj pro zakázkové projekty
Praktické poradenství a řešení projektů v dialogu se zákazníkem

Automatické řízení rychlosti –
BACKHUS Track Control (BTC)
Maximální síla a efektivita –
BACKHUS Management System (BMS)

Koncentrace vstřikování pro optimalizaci procesu –

Optimalizace procesů –

pro rychlé kompostování

vstřikování vody během překopávání

Profesionální optimalizace

Pro zvýšení trakce

BACKHUS HD ME,

BACKHUS HD S,

Dálkově řízený hadicový buben s 2 nebo 3“ připojením

Rádiově řízený hadicový buben s 3 nebo 4

proces kompostování –

na nezpevněném povrchu –

”spojením“

BACKHUS Fleece Winder

Pásový podvozek

V pohybu –

Inteligentní využití prostoru –

Snížit prach a zápach –

CONVAERO Systém Bio –

mobilní kabina

Boční dopravník

Uzavřený systém

sušení Zakryté membránou
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Rozměry

Motor

Překopávací výkon

Zakládka

Yanmar 4TNV88
34 kW (45 PS) @ 2.400 ot/min
oder Yanmar 4TNV88
35,4 kW (48 PS) @ 3.000 ot/min

až do 700 m³/h

Šířka: až do 3,0 m
Výška: až do 1,3 m

BACKHUS řady A
Srovnání překopávačů
mm

BACKHUS

A 30

Délka 2.600, Šířka 3.550,
Výška 1.900,
Průměr rotoru 730

BACKHUS

A 36

Délka 4.200, Šířka 4.200,
Výška 3.350,
Průměr rotoru 950

Volvo TAD 5x0 105 kW
(143 PS) @ 1.800 ot/min

až do 1.500 m³/h

Šířka: až do 3,6 m
Výška: až do 1,8 m

BACKHUS

A 45

Délka 4.900, Šířka 5.200, Výška
4.500, Průměr rotoru 1.200

Volvo TAD 5x2 VE 160 kW
(218 PS) @ 2.300 ot/min

až do 3.000 m³/h

Šířka: až do 4,5 m
Výška: až do 2,3 m

BACKHUS

A 50

Délka 5.100, Šířka 5.700, Výška 4.650,
Průměr rotoru 1.200

Volvo TAD 8x3 VE 235 kW
(320 PS) @ 2.200 ot/min

až do 4.000 m³/h

Šířka: až do 5,0 m
Výška: až do 2,4 m

BACKHUS

A 55

Délka 5.100, Šířka 6.200, Výška 4.750,
Průměr rotoru 1.200

Volvo TAD 8x3 VE 235 kW
(320 PS) @ 2.200 ot/min

až do 4.500 m³/h

Šířka: až do 5,5 m
Výška: až do 2,5 m

BACKHUS

A 60

Délka 6.000, Šířka 6.700, Výška
5.050, Průměr rotoru 1.400

Volvo TAD 13x3 VE 345 kW
(470 PS) @ 1.900 ot/min

až do 5.000 m³/h

Šířka: až do 6,0 m
Výška: až do 2,7 m

BACKHUS

A 65

Délka 6.000, Šířka 7.200, Výška
5.200, Průměr rotoru 1.400

Volvo TAD 13x3 VE 345 kW
(470 PS) @ 1.900 ot/min

až do 5.500 m³/h

Šířka: až do 6,5 m
Výška: až do 2,9 m

BACKHUS

A 75

Délka 6.350, Šířka 8.200,
Výška 5.600,
Průměr rotoru 1.800

Volvo TAD 16x1 VE 450 kW
(612 PS) @ 1.800 ot/min

až do 7.000 m³/h

Šířka: až do 7,5 m
Výška: až do 3,3 m

Šířka zakládky

HM

ROZMĚRY ZAKLÁDKY

A 30

A 36

A 45

A 50

A 55

A 60

A 65

A 75

Šířka zakládky (Bauf)

m

3,0

3,6

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,5

Výška zakládky (Hm)

m

1,3

1,8

2,3

2,4

2,5

2,7

2,9

3,3

Šířka zakládky povrch*

m

2,2

3,2

5,1

6,2

7,5

8,9

10,4

13,9

2

BAuf
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Překopávače a CONVAERO Systém

Systém s membránou

Nejlepší synergie: kombinace překopávačů s navíječem plachty a
systému plachty s membránou.

CONVAERO BIO - Sušení

Překopávání zakládky zakryté plachtou s překopávačem a navíječem plachty spojuje dvě a více operací do jedné.
Překopávač současně zavěsí plachtu v přední části překopávače; překopává a mísí materiál; rozprašuje vodu; a
znovu zakryje materiál plachtou Optimalizuje to procesní dobu, snižuje prostorové nároky a náklady na práci.
Materiál s vyšším obsahem vlhkosti lze kompostovat i tehdy, je-li málo směsi.
BACKHUS Model A 50 až A 75 pracuje hladce se systémem CONVAERO pro šířku zakládky v rozmezí od 5,0 m do
7,5 m a délku zakládky do 100 m. Pro vyšší vstupní materiál nebo vstupní materiál s vysokou vlhkostí jsou BACKHUS
CON 60, CON 75 a CON 100 speciálně konstruovány tak, aby vedly přes boční stěny až do výše 1,20 m. Tyto modely
jsou vhodné pro šířku 6,0 m, 7,5 m a 10,0 m s odpovídajícím vyšším objemem.

Proces sušení využívá přirozené biologické odbourávání organických látek mikroorganismy existujícími v
odpadu. Speciálně navržená membrána je umístěna nad zakládkou odpadu, vzduchové kanály v podlaze zajišťují
dostatečný průtok vzduchu odpadem. V tomto řízeném a monitorovaném prostředí, mikroorganismus rozkládá
organickou hmotu a produkuje teplo jako součást metabolických činností, která způsobuje růst teploty v zakládce
a pod plachtou. V závislosti na požadavcích klienta je proces přizpůsoben podle účelu sušení odpadu nebo
kompostování.
Pro sušení odpadů se teplota zvyšuje na 60 - 80 stupňů Celsia, aby se odpařila voda z odpadu. Po 2 až 4 týdnech
zůstává suchá látka bez zápachu a stabilizovaná látka, se kterou lze snadno manipulovat.
Zatímco pro kompostování je teplota okolo 40- 60 stupňů Celsia. Proces je navržen tak, aby poskytoval dostatek
O2 k udržení aerobního stavu a to vytváří ideální prostředí pro rozklad odpadu.

Funkce systému

Vítr a déšť
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Zápach a těkavé látky

Teplo

Vzduch a páry

Bakterie
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BACKHUS Tunelový systém
překopávání

BACKHUS LT 30 - 50

Maximální účinnost v oblastech:
Kompostování
(organická frakce z domácích odpadů, biologický odpad)






Max. rozklad biologicky a aerobně degradovatelných suchých organických látek
Tento proces vede k biologicky stabilnímu konečnému produktu
Kompost bohatý na humus v případě kompostování biologického odpadu
Vkládání s nízkou prodyšností v případě kompostování organické frakce domácího odpadu
Snížená biologická aktivita je způsobena rozkladem suché organické látky během procesu kompostování

Biologické sušení (organická frakce nebo domácí odpad)






Maximální uvolňování vody ze vstupního materiálu s využitím tepla uvolněného během aerobní
biodegradace suché organické látky
Výsledkem tohoto procesu je suchý a stabilizovaný konečný produkt
Následné mechanické úpravy (prosévání, prosévání atd.) Jsou možné
Snížený obsah vody zvyšuje výhřevnost materiálu
Stabilizace a snížená biologická aktivita jsou způsobeny výrazně nižším obsahem vody v materiálu během
procesu sušení

Kompostování splaškových kalů





Myslet dopředu v nakládání s odpady –
pro uzavřené aplikace a vnitřní prostory. BACKHUS Lane Turner zahrnuje osvědčenou technologii BACKHUS. Nabízí
vysokou účinnost a překopávací výkon a kombinuje skvělou ekonomiku, nízkou údržbu a dlouhou životnost při
kompostování, fermentování v koridorech nebo v tunelech.






Rychlé sušení a hygienizace splaškových kalů
Vytvoření produktu se sníženým objemem, který je vhodný pro skladování
Kompost z kalů z čistíren odpadních vod je stabilizované organické hnojivo se středním obsahem živin
Sušený splaškový kal je volně tekoucí náhradní palivo s nízkou až střední výhřevností

Inteligentní nakládání s odpady pro vnitřní prostory
Individuální integrace do nových nebo stávajících zařízení
Poloviční nebo plně automatické ovládání překopávače a toku materiálu
Volitelný elektronický nebo vznětový motor
Vysoce efektivní tok materiálu a dávkovací proces

Rozměry

Motor

Překopávací výkon

Dráha, materiál cca.

mm

Dekontaminace půdy








Kontinuální homogenizace půdy častým překopáváním
Rozbíjení hrud a shluků půdy k vytvoření čisté struktury
Optimalizované provzdušňování materiálu
Efektivnější distribuce vlhkosti a prevence nasáknutí
Lepší aplikace a distribuce kapalných nebo granulovaných látek
Rychlejší dekontaminační proces v důsledku udržení co nejlepšího stavu
Zlepšená ovladatelnost a zacházení s dekontaminačním procesem

BACKHUS
LT 30

Průměr rotoru
1.400

Eletrický motor
app. 1x11 kW (15 PS) +
1x110 kW (150 PS)

až do 800 m³/h

Šířka: až do 3,0 m
Výška: až do 2,0 m

BACKHUS
LT
45 - 50

Průměr rotoru
1.800

Volvo TAD 8x3 VE
235 kW (320 PS)
nebo
Volvo TAD 1371 VE
285 kW (388 PS)

až do 2.000 m³/h

Šířka: až do 4,5 - 5,0 m
Výška: až do 2,2 - 2,7 m

Opancéřované lopatky rotoru
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Poloviční nebo plně automatický
provoz překopávače a
tok materiálu

Snadný přístup k běžné údržbě a servisu

Šité na míru integraci do nového nebo
stávajícího zařízení
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BACKHUS LTC
Systém pro kompostování v uzavřených drahách:








Uzavřený dynamický systém
Plně automatizované podávání a výstup materiálu
Plně automatizovaný transport materiálu v drahách pravidelným překopáváním
Optimální přívod kyslíku pomocí tlakové ventilace
Optimalizovaný přívod vody pomocí tlakového potrubí
Plně automatizované řízení procesu
Zpracování výfukového procesu a odsávání haly

Výhody dynamického způsobu kompostování
Ve srovnání se statickými postupy:
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Homogenizace a provzdušňování materiálu
překopáváním v jednom kroku
Prevence anaerobních oblastí
Efektivní řízení vlhkosti během
překopávání zajišťuje optimální vyvážení vody
Optimalizované řízení procesu a kratší časy kompostování
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Různé provozní postupy

Dávkovací
operace

Ovládání
průtoku

Optimální řízení procesu
Optimální intervaly
překopávání
Automatický tok materiálu
Vstup dopravníkem
Vstup kolovým nakladačem
Výstup dopravníkem
Výstup na nakladaču

Kabina

Počítač

Výhody systému BACKHUS Lane Turner v porovnání s jinými
překopávači:







Vysoký překopávací výkon až 1.500 m³/h zkracuje dobu provozu uvnitř kompostovací haly
Různé šířky a výšky dráhy jsou možné
Je možné dávku nebo průtok. Optimální přívod kyslíku pomocí ventilace pod tlakem
Překopávače mohou být ovládány řidičem nebo řízeny počítačem
Přejíždějte mezi pruhy přepravním vozidlem nebo betonovou plošinou
Flexibilní návrh zařízení, nižší investiční náklady a nižší provozní náklady

Vstup

Přepravní vozík / Plošina
24

Vstup kolovým nakladačem

Výstup

Dopravník

Vstup kolovým nakladačem

Dopravník
25

BACKHUS LTC Mix
Systém míchání

Kompostování s

BACKHUS LTC Mix
nízké emise, rychlé a účinné

Všechny výhody na první pohled:
 Plně automatizovaný proces
 Aplikace v uzavřených systémech
 Optimální mix materiálu na konci

26

27

Proces kompostování
BACKHUS LTC Mix snižuje kompaktnost materiálu. Výsledky
kompostovní jsou optimální díky překopání materiálu dvakrát
za sebou. Zatímco napřed smíchá materiál a rozdělí případné
shluky první cyklus, druhé překopání výrazně přispívá ke
zlepšení výsledku.

Plně automatizovaný proces
Celý proces, včetně ovládacích prvků BACKHUS LTC mix,
je řízena počítačovým systémem.

Nízké emise

Plně
Homogenní
Biologická
automatizované míchání materiálu aktivace

Proces s nízkými emisemi
BACKHUS LTC Mix - Tunelové
překopávání - slouží jako
alternativa k míchání na volné
ploše v uzavřených systémech.
Uvolněné emise během
procesu míchání uzavřeného
systému seshromážďují a vedou
k systému úpravy spalin.
Emise - zejména zápach
jsou tedy sníženy
výrazně.

Aplikace
Rozměry
Průměr rotoru

1,4 m

Celková šířka rotoru

4,0 m

Délka

5,5 m

Šířka

3,9 m

Výška

4,0 m

Výška materiálu

1,8 m

Světlá výška max.

20 ± 50 mm

Obsah, technické údaje a obrázky v tomto vydání
jsou nezávazné a lze je změnit bez předchozího
upozornění výrobce. Autorská práva podle normy
DIN ISO 16016.

Základní materiál se skládá z jednoho dílu fermentačních zbytků
a jednoho dílu konstrukčního materiálu. BACKHUS LTC Mix vytváří
a dobře promíchaný substrát, což znamená, dobře provzdušněný,
téměř homogenní materiál s odpovídajícím objemem vzduchu.

Reference
Biologické sušení

Kompostování kalů z odpadních vod

Zahájení projektu:
Umístění:
Materiál:
Vstupní kapacita:
Použití:
Návrh procesu:

Zahájení projektu:
Umístění:
Materiál:

Návrh systému:
Délka jízdního pruhu:
Šířka dráhy:
Výška plnění:
Větrání:
Zavlažování:
Frekvence otáčení:
Stroj:

Vstupní kapacita:
Použití:
Návrh procesu:
Návrh systému:
Délka jízdního pruhu:
Šířka dráhy:
Výška plnění:

Větrání:
Zavlažování:
Frekvence otáčení:
Stroj:

09/2009
Čína, Zhengzhou
splaškový kal s arašídovými 		
skořápkami
130.000 t/a
kompost pro zemědělské využití
dávkový proces se 28 denním
kompostováním
66 pruhů, uzavřená budova
33 m
4,5 m
2 m, vstup a výstup přes kolový
nakladač, výstup částečně 		
dopravníkem
větrání pod podlahou, ventilace pod
tlakem
žádné
každý druhý den
2 x BACKHUS LT 45.20 DC

Kompostování

Kompostování digestátu

Zahájení projektu:
Umístění:
Materiál:
Vstupní kapacita:
Použití:

Zahájení projektu:
Umístění:
Materiál:

Návrh procesu:

Návrh systému:
Délka jízdního pruhu:
Šířka dráhy:
Výška plnění:
Větrání:
Zavlažování:
Frekvence otáčení:
Stroj:
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06/2011
Polsko, Gdańsk
MSW
40.000 t/a
RDF / vklad
cyklický proces s 21 dny 		
kompostování, po němž 		
následuje fáze zralosti
14 pruhů, uzavřená budova
50 m
5m
2,7 m, vstup a výstup 		
dopravními systémy
odsávání
integrováno do BACKHUS LT
denně
BACKHUS LT 50.27 AR, 		
BACKHUS TW 50.27 AR,
systém řízení procesů

03/2012
Německo, Ratingen
organický odpad (SSO)
50.000 t/a
kompost pro zemědělské použití,
zahradnictví, terénní úpravy a
koncové uživatele
cyklický proces s 28denním
kompostováním, po němž ásleduje
fáze zralosti
12 drah, uzavřená budova
48 m
5m
2,7 m, vstup a výstup dopravními
systémy
odsávání
integrováno do BACKHUS LT
třikrát týdně
BACKHUS LT 50.27 AR, BACKHUS
TW 50.27 AR, výstupní systém,
systém řízení procesů

Vstupní kapacita:
Použití:
Návrh procesu:
Návrh systému:
Délka jízdního pruhu:
Šířka dráhy:
Výška plnění:
Větrání:
Zavlažování:
Frekvence otáčení:
Stroj:

2013
Španělsko
kompostování digestátu a 		
strukturního materiálu
38.000 t/a
kompost pro zemědělské využití
průtok procesem se 14 dny 		
kompostování
10 drah, uzavřená budova
37 m
3m
2 m, vstup přes dopravník
podlahový systém, odsávání
podle BACKHUS LT
denně
BACKHUS LT 30.20 EA, BACKHUS
TW 30.20, Systém řízení procesů
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Recycling Solutions

Eggersmann GmbH
HQ | Halle
Ravenna-Park 2
33790 Halle (Westf.)
Německo

Technology Center | Turning
Rothenschlatt 18
26203 Wardenburg
Německo

sales@f-e.de
www.f-e.de

Fon
Fax

+49 4407 9133-700
+49 4407 9133-701

Najdete nás na

1. Všechny specifikace, popisy a ilustrace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
2. Ilustrace a popisy mohou obsahovat možnosti, které nejsou součástí standardního vybavení.

