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· przecinarki do tulei kartonowych 
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ekonomiczne rozwiązanie z różnymi szerokościami roboczymi 

zasobnik o dużej objętości, dla wydłużenia okresów między 

załadunkami 

różne rodzaje narzędzi roboczych 

wytrzymały przenośnik łańcuchowy zapewniający płynny 

załadunek 

wysoka niezawodność 

skuteczność otwierania worków > 96% 

możliwość zwiększenia skuteczności otwierania przy 

zastosowaniu specjalnych narzędzi roboczych 

brak uszkodzeń cennych surowców wtórnych 

możliwość rozrywania zbelowanych materiałów 

niskie zużycie energii 

najlepsze przygotowanie materiału wejściowego do 

segregacji ręcznej i/lub optycznej

ROZRYWARKI WORKÓW MATTHIESSEN



W wielu miejscach na wiecie, rozrywarki worków firmy MATTHIESSEN stosowane s  w pierwszym etapie procesu 
przetwarzania odpadów. Urz dzenia te s u  nie tylko do otwierania worków, ale równie  opró niania ich z zawarto ci 
i przenoszenia jej na przeno nik ta mowy. Przetworzone w ten sposób, nierozdrobnione materia y maj  w a ciwe 
gabaryty do dalszego procesu sortowania.

Rozrywarki worków MATTHIESSEN stosowane s  równie  jako urz dzenia do rozrywania bel lub jako urz dzenia 
dozuj ce (nadawy). 

Rozrywarka worków Matthiessen – SR_DA

Materia y wej ciowe:
· zmieszane odpady komunalne  do 50 Mg/h 
· odpady bio    do 50 Mg/h 
· odpady ró ne    do 30 Mg/h 
· papier i karton   do 30 Mg/h 
· odpady medyczne /   do 17 Mg/h      
  materia y lekkie

Ro ne rozwi zania dla ró nych materia ów wej ciowych
szeroko  robocza: 1500 mm/1700 mm/2000 mm 
podawanie materia u: przeno nik a cuchowy 
obj to  zasobnika: od 1,5 m³ do 60 m³

Nap d elektryczny:
b ben rozrywaj cy: motoreduktor o mocy 15 kW lub 2 x 11 kW 
podajnik materia u: motoreduktor o mocy od 0,75 kW do 1,5 kW 
sterowany falownikiem

SRIIIDA K3 4 Segments + separator folii

SRIIIDA K4 Hopper

SRIVDA K4 3 Segments

SRIIIplus K4 2 Segments

Ró ne modele dla ró nych wydajno ci

g sto  [kg/m³]

w
yd

aj
no

 [t
/h

]

Funkcjonalość rozrywarek Matthiessen

Wyposa ona w nowoczesny system steruj cy rozrywarka firmy 
MATTHIESSEN jest urz dzeniem podnosz cym wydajno  linii techno-
logicznej oraz jako  produktu jednocze nie redukuj c zu ycie energii 
elektrycznej. W porównaniu z rozdrabniark , rozrywarka zu ywa znacz-
nie mniejsz  ilo  energii – nawet do 90% mniej.

Rozrywarka worków MATTHIESSEN jest urz dzeniem zaprojektowa-
nym dla zwi kszenia stopnia odzysku surowców wtórnych poprzez 
odpowiednie opró nianie worków z odpadami i równomierne rozk adanie 
ich zawarto ci na przeno nik ta mowy kieruj cy strumie  odpadów do 
separatorów mechanicznych i optycznych lub do sortowania r cznego. 
Worki ze zmieszanymi lub selektywnie zbieranymi odpadami adowane 
s  do rozrywarki za pomoc  adowarki lub przeno nika za adowczego. 
Umieszczony na dnie zasobnika przeno nik a cuchowy transportuje 
materia  w kierunku b bna roboczego rozrywaj cego worki.

Obrotowy b ben wyposa ony jest w chowane z by, które „ api ” i 
podnosz  worki do góry, gdzie zamocowany jest grzebie  rozrywaj cy. 
B ben dost pny jest równie  z z bami zamocowanymi na sta e. Po 
etapie rozrywania i opró niania worków z by chowaj  si  do rodka 
b bna i uwalniaj  otwarte worki oraz ich zawarto  na przeno nik odbi-
orczy. Separacja materia u z worków odbywa si  w zaw onej prze-
strzeni pomi dzy z bami rotora, a grzebieniem rozrywaj cym, przez 
któr  przeci gane s  worki. Specjalna konstrukcja b bna z chowany-
mi z bami zapobiega „okr ceniu si ” folii wokó  b bna roboczego.

Worki otwierane s  bez ciskania i rozdrabniania ich zawarto ci, jak 
równie  innych materia ów wyst puj cych luzem w strumieniu odpadów. 
Odpady wielkogabarytowe jak np. le aki, kub y z o one „jeden w drugi”, 
kawa ki styropianu, du e opakowania lub inne podobne materia y redu-
kowane s  do rozmiaru umo liwiaj cego ich przetworzenie. Ma e, lu ne 
elementy przedostaj  si  na przeno nik odbiorczy pod b bnem.

Wydajno  maszyny mo e by  regulowana poprzez zmian  pr dko ci 
przeno nika a cuchowego w zasobniku. Zale y ona równie  w znacz-
nym stopniu od g sto ci materia u wej ciowego. Dzi ki zastosowaniu 
rozrywarki pó niejsze operacje przesiewania lub sortowania przebiegaj  
z wi ksz  atwo ci  i dok adno ci . Urz dzenie wyposa one jest w 
funkcj  automatycznego rewersu (samooczyszczanie) w przypadku 
napotkania na ci ki/du y element, którego nie mo na przemie ci  pod 
lub nad b bnem roboczym. Gdy taka sytuacja ma miejsce, urz dzenie 
trzykrotnie próbuje rozerwa  trudny element, po czym zatrzymuje si  by 
nie dopu ci  do uszkodzenia maszyny. Informacja o blokadzie 
wy wietlana jest na panelu sterowniczym, który równie  informuje o 
konieczno ci przeprowadzenia okresowej konserwacji.


