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Filtry wysokiej wydajności do pracy ciągłej ERF 200/250/500 high tech for plastics recycling 

1983  Roderich Ettlinger, inżynier w dziedzinie budowy 

maszyn, zakłada przedsiębiorstwo w Augsburgu,  
w Bawarii i rozpoczyna produkcję wtryskarek  
i maszyn specjalnych. Pierwsza maszyna serii „srm” 

trafia do Szwecji.

1999  Ettlinger uroczyście otwiera nową halę 

produkcyjną, by w ten sposób sprostać rosnącemu 

zapotrzebowaniu na swoje wyroby.

2004  Roderich Ettlinger wdraża pomysł, z którym mierzył 

się już od lat 70. Na rynek wkracza pierwszy ERF 

200, opatentowany system filtrów do pracy ciągłej 

firmy Ettlinger.

2010  Po 27 latach pełnej sukcesów działalności Roderich 

Ettlinger przekazuje przedsiębiorstwo swojemu 

synowi Thorstenowi i Volkerowi Neuberowi, którzy 

odtąd odpowiedzialni są za techniczny i komercyj-

ny rozwój przedsiębiorstwa.

2013  Powstaje Ettlinger North America LP z siedzibą 

w Atlancie. Klienci ze Stanów Zjednoczonych i z 

Kanady mogą od tej pory korzystać z optymalnej 

dystrybucji produktów, a także z obecnego w regi-

onie serwisu z szybką dostawą części zamiennych.

2015  Ze względu na rosnący popyt firma Ettlinger zwiększa 

powierzchnie biurowe i produkcyjne. 

Ettlinger to firma działająca globalnie, której przedstawicie-

le obecni są na najważniejszych rynkach świata. W centrum 

kompetencji przedsiębiorstwa znajduje się projektowanie 

i produkcja wtryskarek oraz wysokowydajnych filtrów do 

pracy ciągłej. 

W zakresie filtracji stopów przedsiębiorstwo produkuje 

pracujące w trybie filtry wysokiej wydajności do pracy 

ciągłej, przeznaczone do tworzyw zarówno słabo, jak i 

mocno zanieczyszczonych. Zastosowane opatentowane 

systemy są w stanie odfiltrować ze wszystkich typowych 

polimerów takie zanieczyszczenia, jak: papier, aluminium, 

drewno, silikony czy tworzywa topliwe w wyższych tempe-

raturach. 
 
Wtryskarki nadają się szczególnie do produkcji elementów 

wykonywanych z tworzyw sztucznych, np. palet z tworzywa 

sztucznego, kształtek rurowych czy systemów studziennych 

o masie do 100 kg – na zamówienie również większych. 

Dzięki ogólnie przyjętemu systemowi budowy modułowej 

firma Ettlinger może oferować rozwiązania korzystne ceno-

wo oraz maszyny dopasowane do potrzeb w sposób elasty-

czny, przeznaczone do rozmaitych obszarów zastosowań.

30 lat
doświadczenia i know-how
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Guma, drewno

•  PP lub ABS (złom ze zużytych lodówek) z  
zanieczyszczeniami w postaci gumy i drewna

•  Stopień zanieczyszczenia ok. 3 %

•  Filtracja sitem 150 μm

•  Strata stopu ok. 2 %

Papier

•  Folia PS z papierowymi naklejkami

•  Stopień zanieczyszczenia ok. 2,5 %

•  Filtracja sitem 120 μm

•  Strata stopu ok. 1,5 %

Przykłady zastosowania

Surowiec  Rodzaj  Stopień  Nagromadzenie    Schmelze- 
wejściowy zanieczyszczenia zanieczyszczenia Wejście [%] zanieczyszczeń [%] verlust [%]

PE, PP  Różne 0,5 55 - 65 0,3 - 0,4

PP lub HDPE PET 4 57 - 66 2 - 3

PS Aluminium 3 - 4 57 - 60 2 - 3

PE Aluminium 10 60 - 65 3,5 - 4

PP Silikon, guma   2 - 3  55 - 60 1 - 2

PE Papier 5 58 - 67 3 - 4

Aluminium

•  HDPE (elementy rurowe) z cząstkami aluminium

•  Stopień zanieczyszczenia ok. 18 %

•  Filtracja sitem 150 μm

•  Strata stopu ok. 9 %

PET
•  PE (zakrętki butelek) z PET
•  Stopień zanieczyszczenia ok. 2 %
•  Filtracja sitem 150 μm
•  Strata stopu ok. 1 %

Właściwości

Pracujący w trybie ciągłym filtr do pracy ciągłej ERF 

nadaje się do filtracji stopów tworzyw zarówno słabo, 

jak i bardzo mocno zanieczyszczonych. Zamknięty sys-

tem wyróżnia się wysokim stopniem stałości nacisku 

stopu, ekstremalnie niskimi stratami stopu i bardzo 

krótkimi czasami przebywania zanieczyszczeń.

Filtr ERF można w łatwy sposób włączyć w istniejącą 

linię wytłaczania. Ponadto jest on ekonomiczny w 

kwestii przestrzeni do zabudowy, a w ofercie dostępne 

są trzy rozmiary, w zależności od oczekiwanej 

przepustowości: ERF 200, ERF 250 i ERF 500.

Typowe obszary zastosowania to recykling, wytłaczanie 

płyt i arkuszy folii oraz profili.

Przykłady zastosowania
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Łączna powierzchnia filtra 1.250 cm2 1.570 cm2 3.140 cm2

Srednica filtra 200 mm 250 mm 2 x 250 mm

Przepustowość do 1.500 kg/h do 3.000 kg/h do 6.000 kg/h

Liczba stref ogrzewania 5 5 6

Zainstalowana moc ogrzewania 12 kW 16 kW 31 kW

Moc silnika filtra 5,2 kW 5,2 kW 7,6 kW

Moc silnika ślimaka odprowadzającego 1,4 kW 1,4 kW 2,3 kW

Prędkość obrotowa filtra 
0 - 12 obr./min 0 - 11 obr./min 0 - 10 obr./min(możliwość ustawienia stopniowego)

Prędkość obrotowa ślimaka odprowadzającego 
0 - 27 obr./min 0 - 26 obr./min 0 - 18 obr./min(możliwość ustawienia stopniowego)

Masa 800 kg 1.000 kg 2.000 kg

Maksymalne ciśnienie robocze 300 bary 300 bary 300 bary

Dostępne rozmiary otworów filtra                                     80 / 120 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1.000 / 1.300 

Zasada działania

Stop ciekły przepływa od zewnątrz do wewnątrz przez 

obracający się i posiadający liczne stożkowate otwory bęben 

filtrujący. Zawarte w stopie zanieczyszczenia pozostają na po-

wierzchni filtra i przekazywane są przez zgarniacz do ślimaka 

odprowadzającego po wykonaniu maksymalnie jednego 

obrotu. Filtr napędzany jest za pomocą energooszczędnych 

siłowników, które umożliwiają bardzo dokładną regulację 

filtrowanej masy i ślimaka odprowadzającego. Szczególną 

zaletą filtra do pracy ciągłej ERF jest możliwość niezależnego 

ustawienia prędkości obrotowej filtra i prędkości obrotowej 

ślimaka odprowadzającego. Zapewnia to nieustannie otwartą 

i czystą powierzchnię filtra i wyjątkowo niskie straty stopu.

Zalety w skrócie

• Działanie w pełni automatyczne

• Minimalne straty materiału

• Stały nacisk stopu na filtr (+/- 2 bary)

•  Krótkie czasy przebywania zanieczyszczeń na  
powierzchni filtra

•  Układ całkowicie zamknięty

Dane techniczne ERF 200 ERF 250 ERF 500



Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na  
temat naszych produktów? Prosimy o kontakt!
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Ettlinger 
Kunststoffmaschinen GmbH
Messerschmittring 49

D-86343 Königsbrunn (Niemcy)

Telefon: +49 (0) 8231 / 34908-00

Faks: +49 (0) 8231 / 34908-28

Ettlinger North America LP
1555 Senoia Rd.

Tyrone, GA 30290

USA

Telefon: 770-703-8541

sales-na@ettlinger.com


