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ORGANICA
DUMNEAVOASTRĂ FURNIZOR
DE RECICLARE
Într-o lume care progresează rapid, nevoia de a gestiona în mod responsabil resursele
organice este mai importantă ca niciodată și există numeroase oportunități de a recicla
ceea ce odinioară se considera „deșeuri” într-o marfă utilizabilă. Cu o mare varietate de
materiale care intră - și o listă din ce în ce mai mare de utilizări potențiale ale produsului
final - aveți nevoie de echipamente versatile și de un furnizor de echipamente care
împărtășește ambiția dvs. de a crea valoare reală din aceste resurse

organice.

Prin intermediul unei game largi și versatile de produse, Vermeer ne demonstrează
angajamentul de a transforma materialele organice într-un produs final util. Fie că
prelucrați deșeuri în compost, produceți așchii de lemn pentru generarea de
energie sau transformați resturile de lemn aruncate în mulci de amenajare a
teritoriului, Vermeer are produsele care să vă satisfacă nevoile.

Și cu o rețea dedicată și locală de asistență pentru dealeri, dvs.
putem fi siguri că Vermeer are un expert în apropiere, gata să vă susțină proiectul.
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PROGRESIV PRELUCRARE
De mai bine de un deceniu, Vermeer a condus industria deșeurilor din lemn cu polizoare
orizontale care sunt construite cu caracteristicile de care aveți nevoie pentru a satisface
cerințele clienților dvs. despre produs. Linia noastră de polizor orizontal transformă în
mod eficient buștenii și alte materiale organice în produse finale valoroase.

AVANTAJUL VERMEER
•

Tamburul duplex patentat are ciocane reversibile și vârfuri care
simplifică întreținerea și durata de uzură aproape dublă.

•

Un tambur opțional pentru cipuri pe anumite modele oferă flexibilitatea de a produce un
produs uniform așchiut, mai degrabă decât materialul tradițional mărunțit.

•

Varietatea noastră de opțiuni de ecran vă ajută să maximizați productivitatea în timp ce
îndepliniți specificațiile de dimensionare a produsului final.
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5 | GRINDUL ZILNIC

ZILNICUL PISA
Ascultându-i pe clienții noștri, Vermeer a continuat să ofere caracteristici practice și eficiente

pentru a face ca rectificatoarele noastre orizontale să funcționeze pe site-urile dvs. De la plante
staționare până la locații îndepărtate, rectificatoarele orizontale Vermeer merg acolo unde
aveți nevoie de ele și sunt construite pentru a satisface cerințele șantierului dvs. unic.

AVANTAJUL VERMEER
•

Polizoarele cu șenile controlate de la distanță asigură mobilitate
convenabilă pe șantier.

•

Un sistem de transport pentru cărucioare, disponibil pe anumite modele,
asigură transportul rapid între site-uri.

•

Atunci când funcționează pe un șantier fix, modelele electrice pot reduce
întreținerea și costurile de funcționare.
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STĂPÂNEȘTE-TE MATERIAL
Materialele organice vin în mai multe forme și dimensiuni, iar rectificatoarele pentru căzi
Vermeer sunt instrumentul dvs. pentru măcinarea volumului mare, precum și prelucrarea
deșeurilor dificile de lemn și a materialului de biomasă. Utilizând sistemul patentat de
tăiere cu tambur duplex și mai multe opțiuni de dimensiune a ecranului, aveți versatilitatea
de a satisface nevoile clienților dvs. de produs final.

AVANTAJUL VERMEER
•

Cu încărcătorul grapple opțional, șlefuitoarele pentru căzi Vermeer vă pot ajuta
să vă faceți site-ul de procesare mai eficient și autosusținut.

•

O telecomandă oferă date de performanță ale mașinii în timp real, care
ajută la maximizarea productivității.

•

Un kit unic BioScreen permite materialului din biomasă ne-lemnoasă, cum
ar fi fânul sau reziduurile de ag, să treacă eficient prin polizor fără a deteriora
produsul final.
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PROIECTARE FĂCUTĂ SIMPLU
Screening-ul materialului dvs. oferă dimensiuni mai consistente pentru a vă ajuta să
satisfaceți mai bine nevoile clienților dvs., maximizând în același timp valoarea produsului

dvs. final. Ecranele Vermeer trommel au fost proiectate pentru a minimiza timpul de
configurare și pentru a facilita întreținerea, astfel încât să vă puteți concentra asupra
lucrului. Cu o listă extinsă de opțiuni pentru tambur și ecran, Vermeer vă oferă
instrumentele potrivite pentru a face treaba.

AVANTAJUL VERMEER
•

Un design de tambur cu schimbare rapidă face ca demontarea tamburului să
fie simplă, iar panourile laterale detașabile sau ușile cu balamale (în funcție de
model) oferă acces ușor pentru întreținere și curățare.

•

Așezați-vă produsul final acolo unde aveți nevoie cu transportoare care sunt ușor de
reglat, precum și opțiunea unui al treilea transportor de produse pe anumite modele.

•

Buncărele cu alimentare redusă fac ca încărcătoarele să fie
încorporate în Vermeer.
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DEȘEURI LA BOGATIE
De la modificarea solului până la controlul eroziunii, compostul este utilizat într-o varietate de
aplicații și joacă un rol important în lumea de astăzi. Turnătoarele de compost introduc oxigen
în grămada de compost, ajutând la accelerarea procesului de descompunere. Deoarece

site-urile de compostare pot varia, Vermeer oferă diferite stiluri de turnare a compostului
pentru a vă satisface nevoile specifice.

AVANTAJUL VERMEER
•

Strunjitoarele brevetate de ridicare a feței ridică și rotesc materialul de compost în
sus și peste partea superioară a mașinii pentru a-l stiva în spate sau a-l transporta
în lateral pentru stivuirea continuă.

•

Strunjitoarele în formă de tambur sunt prevăzute cu un tambur orizontal din
oțel cu drajeuri care aerisesc șuvoaie de compost.

•

Strunjitoarele cu tambur Vermeer sunt disponibile în modele
remorcabile autopropulsate, autopropulsate sau cu priza de putere.
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S-A ANGAJAT SĂ

CLIENȚII NOȘTRI
Când este pe linie, aveți nevoie de un partener care să vă ofere soluții de asistență și tehnologie
pentru a vă menține productivitatea locului de muncă. Vermeer este gata să stea în spatele
următorului dvs. proiect - indiferent unde vă duce - cu expertiză locală și asistență pentru dealeri.

AVANTAJUL VERMEER
•

Lăsați instrumentele de productivitate Vermeer (disponibile pe anumite modele) să
vă ajute să luați decizii cheie cu privire la flota dvs. de echipamente Vermeer. Cu

•

asistență pentru clienți și instrumente de protecție, cum ar fi Vermeer
Confidence Plus programul de protecție a activelor (disponibil pe anumite
modele), protejarea funcționării dvs. și protejarea activelor echipamentului
dvs. nu a fost niciodată mai ușoară.

•

Echipa noastră de asistență pentru piese este dedicată succesului dvs. la locul de muncă,

și se mândrește cu capacitatea de a furniza rapid asistență tehnică și piese.
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