
Rapid OneCUT  PRO

Rapid  OneCUT PRO
100-22
100-33
100-44

Rapid OneCUT PRO je vysoce účinný, 
energeticky úsporný mlýn, který je scho-
pen produkovat regranulát s nejvyšší 
možnou kvalitou. Využívá řadu jedineč-
ných inovací RAPID, jako je technologie 
FlexiSPEED nebo konstrukci s otevře-
ným srdcem (open-hearted technology), 
která výrazně zjednodušuje čištění a 
údržbu.

Různé plasty mají různé vlastnosti, tak 
proč používat stejnou rychlost k jejich 
zpracování? S Rapid OneCUT PRO 
můžete díky funkci FlexiSPEED nastavit 
otáčky rotoru, kdykoli potřebujete, takže 
si můžete být jisti, že používáte správné 
nastavení k dosažení optimálního 
výkonu, kvality regranulátu, hladiny hluku 
a nejnižší možné spotřeby energie pro-
střednictvím Rapid EnergySMART. 

A to je jen začátek. Přidejte technologii s 
otevřeným srdcem pro rychlé čištění, 
chytřejší detekci kovů a mnoho dalšího a 
máte nastavené nové měřítko.

Chytrá cesta jak
těžit z pomalé 

rychlosti 
zpracovávání drti

Chytrá cesta jak těžit z pomalé 
rychlosti zpracovávání drti

Rapid OneCUT PRO je kompaktní mlýn 
vybavený technologií navrženou pro 

výkon, bezpečnost a snadné použití.

•  Systém FlexiSPEED používající fre-
kvenční měnič umožňuje nastavit 
rychlost rotoru na základě materiálu 
pro optimální výkon, který snižuje hla-
dinu hluku a snižuje využití elektrické 

energie až se 30% úsporou

•  Rapid EnergySMART Vám pomůže 
zužitkovat nadměrný výkon mlýnu a 
ušetřit až 80% energie. Je také vyba-
ven systémem Stop & Go, při kterém 
mlýn pracuje pouze v intervalech. 
Tímto způsobem je možno ušetřit 

další energii.

•  SquareCUT – díky konstrukci řeza-
cích zubů je generována jednotná drť 

s absolutně nejvyšší kvalitou.

Špičková
recyklace

plastů

Mlýn s proměnnou rychlostí

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Zaregistrujte si 
svůj mlýn Rapid

Zašleme Vám 
heslo na e-mail

Přihlašte se do ser-
visního centra Rapid

A máte k dispozici cenné 
servisní informace

 •••••

Rapid servisní centrum
Získejte maximum z Vašeho mlýnu Rapid – 
registrujte se ještě dnes!
V Servisním centru Rapid získáte on-line přístup k dokumentům 
Vašich mlýnů včetně:
•  Manuál, zapomeňte na ztracené návody. Budete je mít k 

dispozici online

•  Elektroschéma pro Vaše jednotlivé mlýny

•  Plán údržby 

•  Servisní protokol prodloužené 5-leté záruky Rapid

•  Přímý odkaz na Centrum náhradních dílů pro objednání 
vhodných náhradních dílů pro Váš každý mlýn

Zaregistrujte si svůj mlýn Rapid https://service.rapidgranulator.com

Získejte více 
výkonu od 
Vašeho mlýnu 
Rapid!

Rapid prodloužená 5-letá záruka
Při použití originálních náhradních dílů bude mlýn stejně 
výkonný jako první den provozu. 

Náš závazek je podtržen pětiletou rozšířenou zárukou, 
kterou dostanete zdarma u všech nových granulátorů 
Rapid. Jediné co je potřeba udělat, je zaregistrovat svůj 
mlýn (viz níže). Jedinou výjimkou ze záruky je zpracová-
vání abrazivních materiálů. To zahrne rotor a mlecí komoru, 

dle běžné oborové praxe, do opotřebitelných dílů, a tedy 
vyjme z prodloužené záruky. 

Záruka je platná po dobu 5 let, pokud dokážete předlo-
žit dokumentaci k historii údržby (jak je uvedeno v manu-
álu zařízení) a samozřejmě za podmínky použití originál-
ních náhradních dílů.

Preventivní údržba je klíčem k produkci vysoce kvalitní 
drti, snižování nákladů na životní cyklus a v nejhorších 
případech k vyhnutí se nákladným poruchám, které 
mohou zastavit výrobu. 

To je důvod, proč byste měli opravovat a udržovat svůj 
mlýn pravidelně, s frekvencí určenou vašimi specifi ckými 
požadavky na aplikaci. S instalací a servisem od místního 
zastoupení Rapid si můžete být jisti, že bude váš mlýn 
poskytovat efektivní výkon a dlouhou životnost, rok co 
rok.

Naše náhradní díly a tým centra péče o zákazníka je 
dostupný na telefonu a je schopen Vám poskytnout 
potřebnou podporu pro řešení údržby a obměny náhrad-
ních dílů. Náš příslib je jednoduchý: vaše žádost bude 
vyřízena neprodleně, obvykle v rámci několika hodin.

Rapid Granulator AB, Sweden

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Delivery address: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
Phone: +46 370 86500
Email: sales@rapidgranulator.se

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italy  info@rapidgranulator.it
China  info@rapidgranulator.cn
Asia/Pacifi c info@rapidgranulator.asia
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To je důvod, proč byste měli opravovat a udržovat svůj 
mlýn pravidelně, s frekvencí určenou vašimi specifi ckými 
požadavky na aplikaci. S instalací a servisem od místního 
zastoupení Rapid si můžete být jisti, že bude váš mlýn 
poskytovat efektivní výkon a dlouhou životnost, rok co 
rok.

Naše náhradní díly a tým centra péče o zákazníka je 
dostupný na telefonu a je schopen Vám poskytnout 
potřebnou podporu pro řešení údržby a obměny náhrad-
ních dílů. Náš příslib je jednoduchý: vaše žádost bude 
vyřízena neprodleně, obvykle v rámci několika hodin.

Rapid Granulator AB, Sweden

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Delivery address: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
Phone: +46 370 86500
Email: sales@rapidgranulator.se

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italy  info@rapidgranulator.it
China  info@rapidgranulator.cn
Asia/Pacifi c info@rapidgranulator.asia
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OneCUT PRO 100-22  100-33 100-44

A 215 / 8,5” 330 / 13” 445 / 17,5”
B 200 / 7,8” 260 / 10,2” 320 / 12,6”
C 520 / 20,4” 605 / 23,8” 690 / 27,2”
D 1160 / 45,7” 1280 / 50,4” 1400 / 55,2”
E 1720 / 67,7” 1800 / 70,9” 1890 / 74,5”

Rapid OneRapid OneCUT CUT PROPRO

Standardní modely OC 100-22 OC 100-33 OC 100-44

Šířka mlecí komory, (mm) 215×220 330×220 445×220

Rychlost otáčení rotoru (ot/min) 15-35

Lámací segmenty (háky) 1 2 3

Počet segmentů rotoru 2 3 4

Velikost rotorových zubů (standard/volitelné)    5 / 7

Motor, standard (volitelně), kW 1,5 (2,2) 

Velikost vstupu násypky, (mm) 200×220 260×220 320×220

Kapacita mletí, (kg/h) do 20 do 35 do 50

Hmotnost (kg) 260 340 360

Mlýn s proměnnou rychlostíMlýn s proměnnou rychlostí

Konstrukce s otevřeným srdcem
Díky systému Rapid QRR (Rychlé uvolnění rotoru) 
je možné celou mlecí komoru včetně rotoru zpří-
stupnit do 30 sekund pro čištění, servis a preven-
tivní údržbu. Jakmile je rotor odpojen od převo-
dovky motoru může být snadno otočitelný pro 
snadné čištění.
 Otvírání a zavírání mlecí komory je podpořeno 
plynovou tlumící vzpěrou pro zjednodušení oteví-
rání, ale stejně důležité je řízení zavírání jako pre-
vence proti poškození komory a úrazu obsluhy.

Volitelné funkce

EnergySMART, ušetří až 80% elektrické energie

Allmetal detektor kovu v násypce, detekující i zapouzdřené kontaminace v materiálu

Rozhraní pro vstřikovací stroje, pro spojení s výrobní linkou

Lopatkový snímač zaplnění

Protiabrazivní provedení rotoru/mlecí komory

FlexiSPEED – frekvenční měnič
Různé materiály mají různé vlastnosti. Nastavení 
rychlosti +/- 40% (15-35 ot/min) optimalizuje kva-
litu regranulátu, hladinu hluku nebo maximalizuje 
výkon mlýnu.
Nižší rychlost – pro křehké materiály, nižší hla-
dinu hluku a nižší spotřebu elektrické energie
Vyšší rychlost – pro měkčí materiály a vyšší 
kapacitu mletí

Přímý střih s rozloženými střižnými 
segmenty.
Zuby mlýnu jsou uspořádány pro rovný střih za 
účelem maximalizace sevření vtoků a dílů. 
Nemožnost sevření vede ke generaci prachových 
frakcí. Každý zub rotoru má čtvercovou střižnou 
plochu pro generování jednotné drti vysoké kva-
lity. Segmenty rotoru jsou vzájemně rozloženy 
tak, že pouze jeden segment je aktivní v daný 
časový okamžik.

Rapid EnergySMART – šetří až 80% 
elektrické energie
Využijte nadbytečnou kapacitu granulátoru, 
abyste ušetřili značné množství nákladů na ener-
gii.
 S funkcí Rapid Stop&Go mlýn pracuje v inter-
valech. Během intervalu stop je nulová spotřeba 
energie. Po přednastaveném času mlýn začne 
znovu zpracovávat všechen akumulovaný mate-
riál v násypce a následně se znovu zastaví 

Otočné nože, háky a provedení 
PowerTECH
Rapid OneCUT PRO je navržen pro minimální 
provozní náklady. Opotřebitelné díly jako jsou sta-
torové nože a lámací háky jsou otočitelné pro 
dvojnásobnou životnost. OneCUT PRO může být 
také dodán v PowerTECH provedení pro velmi 
abrazivní materiály. S PowerTECH provedením 
jsou rotorové, statorové nože silně vytvrzeny pro 
maximální odolnosti proti abrazi. PowerTECH 
úprava je přibližně o 65% tvrdší než standardní 
nitridování.

Detektor kovů – volitelné
Detektor namontovaný v násypce mlýnu detekuje 
všechny (i neželezné) kovy přicházející do vstupu 
násypky a při detekci zastaví rotor dříve, než 
dojde ke kontaktu s kontaminantem. Detekuje 
dokonce zapouzdřenou kontaminaci v materiálu. 

Okamžitý přístup díky 
Rapid QRR
Otevření OpenCUT PRO za méně 
než 30 sekund pomocí Rapid QRR 
(rychlé uvolnění rotoru). Významně 
usnadňuje čištění, servis a preven-
tivní údržbu.

Běžná rychlost 
mlýnu, 25 ot/min

OneCUT s 
Flexispeed při 

15 ot/min30%

80%
OneCUT s 

FlexiSPEED a 
EnergySMART

Ušetřete 
až

Ušetřete 
až

Odpojení rotoru pomocí  
QRR mechanismu

Odsunutí zásobníku a  
otevření mlecí komory

Odsunutí ochrany lámacích 
segmentů (háků)

Otevření stroje, pro roztočení  
rotoru pro snadné čištění

Nový moderní pomaloběžný mlýn s mnoha chytrými a patentovanými funkcemi

Specifikace, funkce a volitelné položky

•  Ušetřete až 80% energie díky Rapid EnergySMART

•  Nejrychlejší přístup pro čištění díky konceptu mlýnů s 
otevřeným srdcem – kompletní přístup do zařízení do 30 
sekund 

•  Přístupnost rotoru a mlecí komory díky Rapid QRR – 
rychlé uvolnění rotoru – rozpojení převodovky umožňuje 
kompletní otevření mlecí komory a volné otáčení rotoru 
pro jednoduché čištění

•  Nejvyšší kvalita regranulátu nezávisle na typu materiálu 
díky funkci Rapid FlexiSPEED – rychlost adaptována na 
vlastnosti materiálu

•  Antiblokovací systém – zabraňuje přetížení, blokaci rotoru 
částečnou reverzací směru otáčení rotoru

•  Splňuje současné i budoucí požadavky na bezpečnost: 
OneCUT PRO splňuje bezpečnostní level PLD dle  
nových evropských směrnic EN 12012-1:2018

Standardní funkce

Kostrukce s otevřeným srdcem

Rapid QRR, rychlé uvolnění rotoru umožňující rychlý přístup do mlecí komory

Konfigurace rozloženého rotoru s přímým segmentovým řezem

Antiblokovací systém – reverzní chod rotoru při blokaci

Panoramatická průhledítka pro vizuální kontrolu mlecí komory, jednoduchá výměna  
při poškrábání



Rapid OneCUT  PRO

Rapid  OneCUT PRO
100-22
100-33
100-44

Rapid OneCUT PRO je vysoce účinný, 
energeticky úsporný mlýn, který je scho-
pen produkovat regranulát s nejvyšší 
možnou kvalitou. Využívá řadu jedineč-
ných inovací RAPID, jako je technologie 
FlexiSPEED nebo konstrukci s otevře-
ným srdcem (open-hearted technology), 
která výrazně zjednodušuje čištění a 
údržbu.

Různé plasty mají různé vlastnosti, tak 
proč používat stejnou rychlost k jejich 
zpracování? S Rapid OneCUT PRO 
můžete díky funkci FlexiSPEED nastavit 
otáčky rotoru, kdykoli potřebujete, takže 
si můžete být jisti, že používáte správné 
nastavení k dosažení optimálního 
výkonu, kvality regranulátu, hladiny hluku 
a nejnižší možné spotřeby energie pro-
střednictvím Rapid EnergySMART. 

A to je jen začátek. Přidejte technologii s 
otevřeným srdcem pro rychlé čištění, 
chytřejší detekci kovů a mnoho dalšího a 
máte nastavené nové měřítko.

Chytrá cesta jak
těžit z pomalé 

rychlosti 
zpracovávání drti

Chytrá cesta jak těžit z pomalé 
rychlosti zpracovávání drti

Rapid OneCUT PRO je kompaktní mlýn 
vybavený technologií navrženou pro 

výkon, bezpečnost a snadné použití.

•  Systém FlexiSPEED používající fre-
kvenční měnič umožňuje nastavit 
rychlost rotoru na základě materiálu 
pro optimální výkon, který snižuje hla-
dinu hluku a snižuje využití elektrické 

energie až se 30% úsporou

•  Rapid EnergySMART Vám pomůže 
zužitkovat nadměrný výkon mlýnu a 
ušetřit až 80% energie. Je také vyba-
ven systémem Stop & Go, při kterém 
mlýn pracuje pouze v intervalech. 
Tímto způsobem je možno ušetřit 

další energii.

•  SquareCUT – díky konstrukci řeza-
cích zubů je generována jednotná drť 

s absolutně nejvyšší kvalitou.

Špičková
recyklace

plastů

Mlýn s proměnnou rychlostí

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Zaregistrujte si 
svůj mlýn Rapid

Zašleme Vám 
heslo na e-mail

Přihlašte se do ser-
visního centra Rapid

A máte k dispozici cenné 
servisní informace

 •••••

Rapid servisní centrum
Získejte maximum z Vašeho mlýnu Rapid – 
registrujte se ještě dnes!
V Servisním centru Rapid získáte on-line přístup k dokumentům 
Vašich mlýnů včetně:
•  Manuál, zapomeňte na ztracené návody. Budete je mít k 

dispozici online

•  Elektroschéma pro Vaše jednotlivé mlýny

•  Plán údržby 

•  Servisní protokol prodloužené 5-leté záruky Rapid

•  Přímý odkaz na Centrum náhradních dílů pro objednání 
vhodných náhradních dílů pro Váš každý mlýn

Zaregistrujte si svůj mlýn Rapid https://service.rapidgranulator.com

Získejte více 
výkonu od 
Vašeho mlýnu 
Rapid!

Rapid prodloužená 5-letá záruka
Při použití originálních náhradních dílů bude mlýn stejně 
výkonný jako první den provozu. 

Náš závazek je podtržen pětiletou rozšířenou zárukou, 
kterou dostanete zdarma u všech nových granulátorů 
Rapid. Jediné co je potřeba udělat, je zaregistrovat svůj 
mlýn (viz níže). Jedinou výjimkou ze záruky je zpracová-
vání abrazivních materiálů. To zahrne rotor a mlecí komoru, 

dle běžné oborové praxe, do opotřebitelných dílů, a tedy 
vyjme z prodloužené záruky. 

Záruka je platná po dobu 5 let, pokud dokážete předlo-
žit dokumentaci k historii údržby (jak je uvedeno v manu-
álu zařízení) a samozřejmě za podmínky použití originál-
ních náhradních dílů.

Preventivní údržba je klíčem k produkci vysoce kvalitní 
drti, snižování nákladů na životní cyklus a v nejhorších 
případech k vyhnutí se nákladným poruchám, které 
mohou zastavit výrobu. 

To je důvod, proč byste měli opravovat a udržovat svůj 
mlýn pravidelně, s frekvencí určenou vašimi specifi ckými 
požadavky na aplikaci. S instalací a servisem od místního 
zastoupení Rapid si můžete být jisti, že bude váš mlýn 
poskytovat efektivní výkon a dlouhou životnost, rok co 
rok.

Naše náhradní díly a tým centra péče o zákazníka je 
dostupný na telefonu a je schopen Vám poskytnout 
potřebnou podporu pro řešení údržby a obměny náhrad-
ních dílů. Náš příslib je jednoduchý: vaše žádost bude 
vyřízena neprodleně, obvykle v rámci několika hodin.

Rapid Granulator AB, Sweden

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Delivery address: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
Phone: +46 370 86500
Email: sales@rapidgranulator.se

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italy  info@rapidgranulator.it
China  info@rapidgranulator.cn
Asia/Pacifi c info@rapidgranulator.asia




