
 

 

 
  

Excentrische Eddy Current scheider 
Ontijzeringssyteem voor recycling industrieën 

 



 

Excentrische Eddy Current Scheider 
De werking van de Eddy Current scheiders is gebaseerd op het verschil in 
elektrische geleiding van metalen en niet-metalen. Bij een Eddy Current scheider 
voert een transportband de productstroom naar een high speed magneet rotor 
met een groot aantal magneten die paarsgewijs tegengesteld zijn "gepoold". De 
magneet rotor brengt een snel wisselend magnetisch veld te weeg wat ervoor 
zorgt dat niet metalen uit de product stroom worden geschoten. 
 
Een uniek punt aan de excentrische uitvoering is het zelfreinigende effect van de 
rotor. Dit resulteert in minder slijtage aan de rotor, wat weer leidt tot minder 
stilstand. 
 
Bakker Magnetics rotoren zijn voorzien van rondgevormde magneten om de 
luchtspleet tot de mantel zo klein mogelijk te maken, wat resulteert in een 
optimale magnetische kracht aan het oppervlak van de rotor. 
 

• Uitvoering   : Inclusief scheidingsunit 
   Inclusief besturingskast 

• Aandrijf trommel  : Ø 295mm, gebombeerd 
   Aangedreven door een 4kW SEW motor 

• Magnetische rotor  : Ø 460mm, cilindrisch  
   Aangedreven door een 7,5kW SEW motor 
   Aangedreven door een 9,2kW SEW motor  

    (2000mm versie) 
   Opgebouwd met sterke neodymium  

     magneten; kwaliteit BM35 (optioneel BM50). 

• Transportband  : Slijtvaste PU band, uitvoering met 2  
beschermranden en 1 meenemer. 
Zelfsturende bandloop met 2 
scheefloopschakelaars.  
Handmatig verstelbare bandspanning.  
Instelbare band snelheid; 0,5 - 3 m/s. 

• Oppervlakte behandeling : Anti-corrosie primer, gespoten blauw RAL  
  5015, RVS delen onbehandeld 
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Afmeting gebaseerd op 1500mm lange trilvuller. 
 
Alle afmetingen (in mm) zo als afgebeeld in de tekening op de volgende pagina. 
 
Dimensions and shape of the magnet, in combination with required manufacturing processes, may cause the magnetic 
and physical characteristics to vary from typical values. Therefore, all data presented in this document are for general 
reference only and should not be relied upon to represent standard characteristics, nor are they guaranteed upon use. 
Bakker Magnetics reserves the right to change information in this document, including magnet performance 
standards, specifications, and characteristics without notice. 
 
 

Article number A B D E F G H I

29.743/… 800 1610 3000 /  4000 1500 1135 1462 1175 480 2175

29.744/… 1000 1810 3000 /  4000 1500 1135 1462 1175 480 2175

29.746/… 1500 2310 3000 /  4000 1500 1135 1462 1175 480 2175

29.747/… 2000 2810 3000 /  4000 1500 1135 1462 1175 480 2175
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