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Redox windshifter, 
unikalny w przemyśle
Redox windshifter (separator pneumatyczny) można stosować do wszystkich 
suchych typów odpadów. Redox windshifter separuje materiał wejściowy na 
podstawie gęstości i formy.

Separatory powietrzne Redox wyróżnia spośród innych maszyn tego 
typu ich elastyczność ustawień. 
Składają się one z 3 istotnych elementów. Razem z przenośnikiem 
zasilającym, którego prędkość sterowana jest falownikiem, separator 
posiada 6 możliwości ustawień umożliwiając dobór charakterystyki pracy do 
separowanego materiału:
• zmienna w pełnym zakresie prędkość podawania powietrza
• regulowany kierunek wyrzutu powietrza
• 3 ustawienia elementu separacyjnego

Sepaartory powietrzne typu RSB   
• zasilane przenośnikiem

Separatory powietrzne typu RST
• ze zintegrowanym stołem wibracyjnym
 
Separatory dwufrakcyjne/Separtory 3D
Z oddzielnym podwójnym zasilaniem materiału i oddzielnym nadmuchem 
powietrza – wszystko w jednej maszynie. W zależności od rodzaju 
wchodzącego materiału i jego rozdrobnienia małe sito lub separator powietrzny 
posłuży do separacji wstępnej. Maszyna może być częścią większej instalacji 
lub pojedyńczą maszyną w wersji stacjonarnej lub mobilnej.

W zależności od rodzaju odpadów, wydajności i wielkości materiału wsadowego separator powietrzny wyposażony 

jest w stół wibracyjny. Np. gleba i i drobne frakcje oraz frakcje w których występują długie kawałki drewna podawane 

są stołem wibracyjnym dla osiągnięcia wyższego stopnia separacji.

  
 Zalety separatorów powietrznych Redox:

  • wysoka niezawodność,

  • duża wydajność,

  • niskie koszty eksploatacji,

  • kompaktowa budowa,

  • niskie zużycie energii,

  • solidna i wytrzymała konstrukcja.

model wentylator  frakcja średnia  gruba  Przykłady zastosowań
 kW drobna frakcja frakcja 
 800 7.5 X X   odpady organiczne, frakcje mineralne , RDF, drewno
           
 1000 7.5 X X   odpady organiczne, frakcje mineralne , RDF, drewno, ZOK
           
 1200 11.0   X   odpady organiczne, frakcje mineralne , RDF, drewno, ZOK
           
 1400 15.0 X X   odpady organiczne, frakcje mineralne , RDF, drewno, ZOK
           
 1600 2*11.0   X X RDF, frakcje mineralne, ZOK
  Or  2*15.0   X X          
 1600-2 2*11.0
 Or  7.5/1 1.0  X X Czyszczenie 2 frakcji 
     (np. 40-80/80-200 mm)
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Optoseparatory Redox

Maszyny sortujące według kolorów
Optoseparatory Redox w łatwy sposób segergują materiały na podstawie 

koloru, rozmiaru, objętości, jaskrawości i kształtu za pośrednicwem 

2-wymiarowej i 3-wymiarowej technologi kamer, a w połączeniu z 

sensorami idnukcyjnymi mogą wykrywać również wszystkie metale. 

Seria optoseparatorów jest w pełni modularna i łatwo adaptowana do 

Twoich wymagań segregacji.

Samotnie lub w połączeniu z innymi technologiami separacji, 

optoseparatory są odpowiedzią na potrzeby przemysłu recyklingowego. 

Wysoko zaawansowane pod względem technicznym separatory optyczne 

umożliwiają segregację takich materiałów jak metale, drewno, kamienie, 

plastik, szkło i innych jakże ważnych surowców wtórnych.

*Podane liczby są orientacyjne i zależą od systemu pneumatycznego. Również uzależnione są od 
materiału wsadowego, jego granulacji i zawartości metalu. Jeżeli zastosowano system  łopatkowy to nie 
będzie zużycia powietrza.

    

                               
 

   

Zalety optoseparatorów Redox:
• łatwo integrowane do istniejących już instalacji,

• różne modele do różnych zastosowań,

•  efektywne zastosowanie najnowszych dostępnych technologii,

• niskie zużycie powietrza lub łopatki,

• bezpyłowe obudowy,

• szerokość pracy 600 – 2400 mm,

• różne rodzaje sensorów optycznych,

• wysoka rozdzielczość, technologia wielokamerowa,

• serwis “on line” na całym świecie,

• wykonania standardowe i specjalnego przeznaczenia,

• montaż “pod klucz”.

Szerokość pracy
[mm] (inch)  600 (24’’)   1200 (48’’)   1800 (72’’)   2400 (96’’)

Wymiary
[mm]  6700x1200x1650  6700x1800x1650  6700x2400x1650 700x3000x1650
 
Wydajność [t/h]  0,5 - 3,0   1,0 - 6,0  1,5 -12,0   2,0 - 15,0

Sensor  Kamera kolorowa Kamera kolorowa Kamera kolorowa Kamera kolorowa

Zawory [l/min]*
(Ilość)*  1500   1500  1500  1500
  (44/ 88)  (88/ 176)   (132/ 264)   (176/ 352)
 
Zasilanie    400 (440)V; 50/60 Hz

Ciśnienie powietrza/
zużycie powietrza 
[l/min]*  4-8 bar  4-8 bar  4-8 bar  4-8 bar 
  2500-3500  4000-5000  6000-8000  8000-10000

Sprężarka*  35kW/ 9bar  55kW/ 9bar  75kW/ 9bar  90kW/ 9bar

Modem   DSL  DSL   DSL   DSL
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Przenośniki są arteriami instalacji 

Przenośniki są bardzo ważną częścią każdej instalacji. Zasilają one 

i łączą różne maszyny sortujące i odstawiają gotowe produkty. Jeżeli 

nie pracują prawidłowo to negatywnie oddziaływają na rezultaty pracy 

innych maszyn.

Niezawodne i niezapychające

Przenośniki produkcji firmy Redox zapewniają zasilanie właściwym 

materiałem z odpowiednią prędkością i rozłożeniem materiału. Ich 

konstrukcja jest tak by nawet najdrobniejsze frakcje nie powodowały 

zapychania się przenośnika. Ryzyko przesuwania osiowego jest 

zminimalizowane do minimum.

Możliwość  stosowania zarówno do materiałów suchych jak i 

odpadów budowlanych lub z rozbiórki

Przenośniki firmy Redox znajdują zastosowanie do transport różnego 

rodzaju odpadów. W przypadku transportu ciężkich frakcji zarówno 

wejście na przenośnik jak i wyjście z przenośnika zostają wzmocnione 

specjalnymi przekładkami lub rolkami absorbującymi obciążenia 

dynamiczne.

   
 

Zalety przenośników Redox:

   • solidna konstrukcja,

   • niskie koszty eksploatacji i łatwa konserwacja,  

 • wzmocnienia na wyjściu i wejściu,

   • optymalne zabezpieczenia,

   • wysokie burty,

   • zabezpieczone rolki powrotne.
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Separatory metali Redox

Separatory metali Redox oddzielają wszystkie metale włączając w 

to stal nierdzewną i drut.

*Podane liczby są orientacyjne i zależą od systemu pneumatycznego. Również uzależnione są od 
materiału wsadowego, jego granulacji i zawartości metalu. Jeżeli zastosowano system  łopatkowy to nie 
będzie zużycia powietrza.

    

                               
 

   

Zalety separatorów metali Redox:
• łatwo integrowane do istniejących już instalacji,

• różne modele do różnych zastosowań,

•  efektywne zastosowanie najnowszych dostępnych technologii,

• niskie zużycie powietrza poprzez użycie najnowszych zaworów,

• bezpyłowe obudowy,

• szerokość pracy 600 – 2400 mm,

• różne rodzaje sensorów metali,

• wysoka rozdzielczość 25 lub 12,5 mm,

• serwis “on line” na całym świecie,

• wykonania standardowe i specjalnego przeznaczenia,

• montaż “pod klucz”.

Szerokość pracy
[mm] (inch) 600 (24’’)  1200 (48’’) 1800 (72’’)  2400 (96’’)

Wymiary
[mm]  6700x1200x1650  6700x1800x1650  6700x2400x165 6700x3000x1650
      0

Wydajność [t/h]  0,5-5,0   1,0-10,0   2,0-15,0   3,0-20,0

Sensor   indukcyjny indukcyjny indukcyjny indukcyjny

Zawory [l/min]* 1500  1500  1500  1500

(Ilość)*  (44)  (88)  (132)  (176)

Zasilanie    400 (440)V; 50/60 Hz

Zużycie powietrza
[l/min]*  2500-3500  4000-5000  6000-8000  8000-10000

Sprężarka*  35kW/ 9bar  55kW/ 9bar  75kW/ 9bar  90kW/ 9bar

Modem   DSL   DSL   DSL  DSL
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Separatory spektrometryczne 
NIR firmy Redox 

Sortowanie maszynowe dla odzysku i sortowanie plastików, 
paperu, tektury i drewna.
Separatory spektrometryczne NIR są punktem odniesienia w 
procesach separacji pod względem  jakości i wydajności. Różne 
grupy materiałowe separowane są poprzez impuls powietrza lub 
mechaniczne wypchnięcie z głównego strumienia odpadów.

• szerokości pracy pomiędzy 1000 – 2400 mm
• systemy muliplexowe dla analizy i pomiarów 
• uniwersalna technologia separacji
• pełna integracja z automatycznym systemem
• modularne konstrukcja głowicy analizującej I pomiarowej
•  możliwość połączenia maszyny z sensorem metali
• opcjonalne system dwudyskowy dla trzech frakcji  
• serwis internetowy  
•  opcjonalna klimatyzowana obudowa
• automatyczny system kalibracji
• dostępne pojedyńcze moduły do zabudowy na istniejących   
 przenośnikach.

*Podane liczby są orientacyjne i zależą od systemu pneumatycznego. Również uzależnione są od 
materiału wsadowego, jego granulacji i zawartości metalu. Jeżeli zastosowano system  łopatkowy 
to nie będzie zużycia powietrza.

    

                               
 

   

Zalety separatorów NIR firmy Redox:

• łatwo integrowane do istniejących już instalacji,

• różne modele do różnych zastosowań,

•  efektywne zastosowanie najnowszych dostępnych technologii,

• niskie zużycie powietrza lub łopatki,

• bezpyłowe obudowy,

• szerokość pracy 600 – 2400 mm,

• różne rodzaje sensorów optycznych,

• również dostępne w połączeniu z separatorem metali Redox,

• serwis “on line” na całym świecie,

• wykonania standardowe i specjalnego przeznaczenia,

• montaż “pod klucz”.

Separatory NIR (Near Infrared Sorting Machine)
Szerokość pracy [mm]  1000  1200  2000  2400

Wymiary [mm] 6200x1200x1450  6200x1400x1650  6200x2200x1650  6200x2600x1650

Wydajność [t/h]  0,1-0,5   0,2-1,0   0,2-2,0   0,4-3,0

Sensor  NIR   NIR   NIR   NIR

Zawory [l/min] 1500  1500  1500  1500
(Ilość)  (32)  (32)  (64)  (64)
 
Zasilanie   400 (440)V; 50/60 Hz

Zużycie powietrza   2000-3000  3000   4000-5000   6000
[l/min]*

Sprężarka*  22kW/ 8bar  35kW/ 8bar  55kW/ 9-10bar  75kW/ 9-10bar

Modem  DSL   DSL   DSL   DSL
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Stacjonarne przesiewacze bębnowe 
produkcji firmy Redox są solidnie 
wykonane i mogą się składać z sit 
jedno, dwu i trzy sekcyjnych o różnych 
rozmiarach oczek.

Przesiewacze dostarczane przez firmę  Redox stosowane są do 

rozdzielania różnych typów odpadów. Redox oferuje sita do wstępnej 

separacji odpadów. Dobór sita następuje na podstawie rodzaju 

odpadów, ich gęstości i rozmiaru.

Bębny montowane są horyzontalnie. Przepływ materiału zapewniany 

jest ślimakiem i łopatkami montowanymi w środku

Średnica Długość Grubość 
ścianki

Napęd

Ø 2000 mm

Ø 2500 mm 4000 do 12-20 mm 1 lub 2 napędy
Ø 3000 mm 11000 mm steel 11 - 30 kW
Ø 3500 mm

  
 Zalety przesiewaczy Redox:

• wysoka dokładność przesiewania,

• niskie zużycie energii,

• niskie koszty obsługi,

• solidna konstrukcja,

• możliwość instalacji na zewnątrz budynku.
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Opcje konstrukcyjne:
•  nadciśnienie by zminimalizować zapylenie w kabinie   

 sortowniczej,

•  filtrowanie powietrza,

• klimatyzacja,

•   ogrzewanie na poszczególnych stanowiskach 

 roboczych,

•  indywidualnie sterowane klapy i zsypnie (sterowane   

 mechanicznie lub pneumatycznie),

•  różne wykończenia ścian kabin (izolowane, stalowe,   

 brezentowe).

   

Kabiny sortujące Redox ciągle znajdują 
zastosowanie w segregacji wstępnej i 
końcowej

Nawet gdy nowoczesne technologie są wstanie zastąpić pracę ludzką, 

kabiny sortownicze ciągle znajdują zastosowanie w sortowniach gdy 

maszyny nie mogą zrealizować wymaganej separacji lub gdy praca 

ludzka jest lepszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym i/

lub społecznym.

Za pomocą przepisów ustawowych i wykonawczych wysokie 

wymagania są ustawiane, gdy chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo 

pracowników w instalacji sortowania. Wymagania te są spełnione 

przez zastosowanie Redox kabiny sortowania.
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Zakres Oferty

Redox Waste Recycling B.V. z siedzibą w Winterswijk, Holandia dostarcza maszyny do recyklingu i instalacje 

wykonane pod klucz do przeróbki odpadów stałych. Czy chodzi o pojedyncze maszyny, czy o kompletne linie, 

Redox projektuje i dostarcza przyszłościowe rozwiązania zarówno prostych jak i kompleksowych wyzwań w 

zakresie przetwórstwa odpadów.

Pojedyńcze maszyny firmy Redox:

Przesiewacze
Redox dostarcza przesiewacze zarówno wstępne jak i te, które konieczne są w 
dalszej części procesu separacji. Program dostawy obejmuje stacjonarne sita 
bębnowe, płaskie pokłady przesiewające, przesiewacze gwiaździste i typu flip flop 
(strech deck).

Separatory powietrzne
Technologia separacji pneumatycznej jest sercem wielu instalacji sortujących firmy 
Redox. Separatory powietrzne Redox są unikalnej konstrukcji. Można je stosować dla 
zróżnicowanych odpadów tak pod względem ciężaru właściwego jak i kształtu.

Kabiny sortujące
Kabiny sortujące firmy Redox używane są w sortowniach ręcznych odpadów i dla 
zapewnienia kontroli jakości. Zapewnią Twoim pracownikom zdrowe warunki pracy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami zdrowotnymi i BHP w UE.

Przenośniki
Przenośniki produkcji firmy Redox zapewniają zasilanie materiałem maszyn 
sortujących i obrabiających odpady z prawidłową prędkością i rozłożeniem. Konstrukcja 
przenośników dostosowana jest zarówno do odpadów lekkich jak i ciężkich, o frakcjach 
grubych i drobnych.

Maszyny mobilne
Redox dostarcza w pełni mobilne separatory powietrzne, a także semi mobilne. 
Maszyny mogą być montowane na podwoziach podhakowych, przyczepach kołowych 
i podwoziach gąsienicowych.

Bunkry dozujące
Bunkier dozujący zapewnia optymalne zasilanie instalacji z odpowiednią 
prędkością i rozłożeniem materiału. Bunkier dozujący może znaleźć zastosowanie 
do wielu rodzajów odpadów.
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Cały proces począwszy od koncepcji poprzez zaprojektowanie, planowanie, produkcję, dostawy maszyn i ich 

montaż, aż do uruchomienia całej sortowni może być wykonane przez firmę Redox.

Kompletne sortownie Redox:
Odpady budowlane i pochodzące z rozbiórki
Sortownie odpadów budowlanych oraz z pochodzących z rozbiórki produkcji firmy 
Redox umożliwiają obróbkę najcięższych i najtrudniejszych odpadów zmieszanych. 
Instalacje wykonane na konkretne zamówienie są niezawodne i zapewniają klientom 
wymaganą elastyczność.

Odpady przemysłowe
W instalacjach sortowni firmy Redox dla odpadów przemysłowych, suchych odpadów 
do recyklingu takich jak papier, karton, plastic, RDF, metale, drewno, frakcje mineralne, 
materiały sortowane są z największą efektywnością jaka jest możliwa do uzyskania.

Odpady komunalne
Redox dostarcza instalacje sortujące które umożliwiają segregację zmieszanych odpadów 
komunalnych przed ich dalszą obróbką np. w kompostowniach lub na liniach produkcyjnych 
RDF. Kiedykolwiek istnieje potrzeba dalszej obróbki materiałów np. w kompostowniach 
tunelowych, suszarniach, instalacjach do fermentacji suchej lub mokrej firma Redox może 
zaoferować odpowiednie technologie obróbki wstępnej lub końcowej.

Kompost
Normy regulujące obróbkę odpadów biodegradowalnych zaostrzają się z każdym 
rokiem. W swoich instalacjach firma Redox oddziela cenne frakcję organiczną od 
pozostałego strumienia tak by oczyścić ją z zanieczyszczeń kamieniami lub szkłem i 
plastikiem.

Gips
W instalacjach sortujących firmy Redox płyty gipsowe 
są segregowane na gips i papier poprzez rozdrabnianie, 
przesiewanie and separację powietrzną tak by poszczególne 
oddzielone materiały można było spożytkować w procesie 
produkcji kartongipsów.

Jeżeli masz jakieś pytania, czy należy wymagać dalszych informacji,

nie wahaj się z nami skontaktować!
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Redox Waste Recycling B.V.

Stevinstraat 11

7102 DZ Winterswijk

P.O. Box 218 

7100 AE Winterswijk

The Netherlands

T: +31 (0)543 55 13 64

F: +31 (0)543 55 13 65

E: info@redox-wr.nl

W: www.redox-wasterecycling.nl

PWR.PL.2012.01

AGREX-ECO SP. Z O.O.

ul. Puławska 469

02-844 Warszawa

Poland

T: +48 22 644 03 05

F: +48 22 649 08 51

E: info@agrex-eco.pl

W: www.agrex-eco.pl
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