
Model LION – Komprimatoren omdanner affaldsudgifter til indtægter 
ved salg af genbrugsmaterialer



1

2

3

4

5

6

7

8

1 1 2 3 3

4 5 6 7 8

Nem betjening og over-
blik over alle maskinens 
funktioner via et farve 
touch-panel.

Niveaumåler med 
inspektionsvindue sikrer 
en fuldautomatisk drift 
uden overfyldning eller 
tomgang.

For at sikre maksimal 
driftssikkerhed er det 
kun komponenter af høj 
kvalitet fra velrenomme-
rede producenter, der 
er anvendt i betjenings-
panelet.

Den fuldautomatiske 
trykregulator (ADC) base-
ret på spindel teknologi 
muliggør produktion 
af højt komprimerede 
blokke uden fornyet 
ekspansion.

Model LION forarbejder 
alt skumbaseret plast-
affald, som EPS (Flamin-
go®), XPS , EPP , PUR og 
EPE til højt komprimere-
de blokke.

Den formstabile blok, 
der produceres med en 
jævn hastighed, er let at 
afkorte og palletere.

20 tilgængelige pro-
grammer, som kan 
vælges efter behov til 
brug ved et bredt udvalg 
af materialer.

Robust og stabil drift. To 
ekstra stærke gearmoto-
rer driver neddeleren.

En effektiv neddeler 
med to skærende klinger 
neddeler materialet i 
stykker på 20-50 mm. 
Skruen presser materialet 
ind i trykkanalen og kom-
primerer det.

Model LION er udstyret 
med en varmezone, der 
smelter en homogen skal 
omkring den komprime-
rede blok.

Model LION
Stabil tysk kvalitet
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Pålidelig. Effektiv. Intelligent.

Heger’s model LION bruger en innovativ teknologi til 
effektivt at komprimere voluminøst skumaffald (EPS 
Flamingo®, XPS, EPP og EPE) i stabelbare blokke - uden 
re-ekspansion. Model LION er derfor løsningen for 
virksomheder med flere affaldsfraktioner. Selv neddelte 
PE-foliestykker kan komprimeres til formstabile blokke.

Den ekstreme reduktion i volumen, som dermed 
opnås (i forholdet 50:1), giver ikke kun en betydelig 
besparelse i transport- og bortskaffelsesudgifterne. 
Blokkene, som produceres, kan sælges til genbrug og 
dermed bidrage til en hurtig afskrivning af udstyret.

Tekniske egenskaber

· Optimale komprimeringsresultater baseret på et 
 løsningsorienteret koncept

· Lang levetid takket være en robust 
 maskinopbygning

· Høj driftssikkerhed grundet den elektromotoriske 
 teknologi 

· Kundetilpassede løsninger, baseret på maskinens 
 modulopbyggede koncept

· Komprimeringsgraden kan reguleres ved at styre 
 skrue- og blokhastigheden  

· Energibesparende varmezone sikrer homogene,  
 stabelbare blokke

· Sikker, fuldautomatisk drift baseret på anvendelsen af 
 nyeste teknologi med integreret betjeningspanel

· Yderst effektiv maskine med lave drifts- og 
 vedligeholdelsesomkostninger

· Enkel igangsættelse og drift – tilslut kun strøm 

· CE- mærkning
 

Model LION silo-systemet kan forarbejde EPS i mange timer uden 
personale og øger effektiviteten betydeligt, selv ved store mængder 
EPS.

Model LION - all-round maskine. Selv EPP lastholdere på op til 120 
g/l kan komprimeres ved hjælp af dette koncept.

Takket være den ekstremt høje komprimering af EPS (Flamingo®), 
EPE, EPP, ARCEL, PUR, XPS og PE-folie forvandles høje bortskaffelse-
somkostninger af affald, til indtægter fra genbrugsmateriale. I nogle 
tilfælde kan en Heger Lion løsning have en afskrivningsperiode på 
mindre end et år.

THE LION 



Referencer

Bilindustrien
- Komprimering af EPP lastholdere

Affaldsselskaber / renovatører
- Komprimering af EPS, EPP og EPE

Emballageproducenter
- Komprimering af restprodukter og EPE afskæringer 

Foliefabrikanter
- Komprimering af neddelte EPE strimler

Formstøbningsproducenter af EPS emballage
- Komprimering af EPS (Flamingo®) og PPE 
 restprodukter

Bilindustrien

FoliefabrikanterEPE emballagefabrikanter

Komprimeringssystem i et kompakt design

Komprimerings systemer med silo buffer

Størrelse / varianter Gennemløb Daglig mængde Opnåelig densitet Blokdimensioner
 (Kg/t) (Kg/dag) (Kg/m³) (mm)

LION 200 40-60 100-300 250-700 210 x 210

LION 300 80-120 300-600 250-700 320 x 320

LION 400 150-250 500-1000 250-700 400 x 400

Affaldsselskaber / renovatører

EPS Formstøbningsproducenter EPS Formstøbningsproducenter

Størrelse / varianter Gennemløb Daglig mængde Opnåelig densitet Blokdimensioner
 (Kg/t) (Kg/dag) (Kg/m³) (mm)
    

COMPRESSION-Line LION 300 80-120 400-800 250-700 320 x 320

COMPRESSION-Line LION 400 150-250 700-1500 250-700 400 x 400

COMPRESSION-Line LION 400x2 300-500 1400-3000 250-700 400 x 400
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