Model TIGER – Maksimal reduktion i volumen
med minimale energiudgifter
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Betjeningspanel med
funktionstaster. Vælg
mellem syv programmer
til et bredt udvalg af
materialer.
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For at opnå maksimal
driftssikkerhed er der i
betjeningspanelet kun
anvendt komponenter af
høj kvalitet fra velrenommerede producenter.
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Niveaumåler med
kontrolvindue sikrer
fuldautomatisk drift
uden overfyldning eller
tomgang.
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Robust og stabil drift. To
stærke gearmotorer driver
den primære neddelers
skæreaksler.

En effektiv primær neddeler med to skærende
klinger neddeler emnerne i 20-50 mm stykker.
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Model TIGER:
Effektivitet gennem
teknisk perfektion
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En vandafkølet trykkanal
giver en lang driftstid
og dermed maksimal
produktivitet.
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Alle komponenter er
designet til at modstå
ekstreme tryk, selv ved
kontinuerlig drift gennem en årerække.
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Den formstabile blok
produceres med en
jævn hastighed, der gør
blokken let at afkorte,
palletere og genanvende.
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Robust trykkanal i rustfri
stål sikrer ren forarbejdning af fugtige EPS fiskekasser uden rustpletter.

Den fuldautomatiske
densitetsmåler (ADC)
med løftespindel teknologi (ingen hydraulik eller
pneumatik) muliggør
produktion af højt komprimerede blokke.

Holdbar. Robust. Sikker.
Heger’s model TIGER bruger en innovativ teknologi
til at komprimere voluminøst EPS affald (Flamingo®).
Systemet producerer effektivt, stabelbare blokke uden fornyet ekspansion. Den ekstreme reduktion
i volumen, som dermed opnås (i forholdet 40:1),
betyder ikke kun en væsentlig besparelse i transport
og bortskaffelse, men blokkene, som produceres, kan
også genbruges som råmateriale og dermed bidrage
til en kort afskrivningsperiode for maskinen.
Tekniske egenskaber
· Optimal komprimering på grund af konceptet og
maskinens ydeeve
· Lang levetid takket være en robust
maskinopbygning

THE TIGER
Model TIGER - Specialisten til komprimering af EPS (Flamingo®). Selv
EPS isoleringsplader, som indeholder brandhæmmende additiver,
XPS eller fugtige EPS fiskekasser kan forarbejdes.

· Høj driftssikkerhed grundet den elektromotoriske
teknologi
· Kundetilpassede løsninger, baseret på det
modulopbyggede koncept
· Fuldautomatisk trykregulering med ADC
(densitetsmåler) giver et effektivt arbejdsforløb,
hvor man kan forudprogrammere brudgrænsen og
blokkens længde
· Maskinens opbygning i rustfri materialer giver
en ren forarbejdning af fugtigt EPS affald uden
rustpletter

Model TIGER har et silo-system, der kan forarbejde EPS i mange
timer uden personale og øger derved effektiviteten betydeligt.Ideel
ved store mængder EPS.

· Ved tilvalg af vandafkølet trykkanal minimeres
risikoen for overophedning, og driftsperioden
forlænges
· Sikker, fuldautomatisk drift gennem anvendelse af
nyeste teknologi
· Yderst effektiv maskine med lave drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger
· Enkel igangsættelse og drift – tilslut kun strøm
· CE- mærkning
Takket være den ekstremt høje komprimering på op til 1:40 af EPS
(Flamingo®) forvandles høje bortskaffelsesomkostninger af affald
til indtægter fra genbrugsmateriale. I nogle tilfælde kan en Tiger
maskine have en afskrivningsperiode på mindre end et år.

Komprimeringssystem i kompakt design
Størrelse / varianter

Gennemløb
(Kg/t)

Daglig mængde
(Kg/dag)

Opnåelig densitet
(Kg/m³)

Blokdimensioner
(mm)

TIGER 130

10-15

40-60

200-250

130 x 130

TIGER 200

40-60

50-200

200-350

210 x 210

TIGER 300

80-120

200-500

250-350

320 x 320

TIGER 400

150-200

400-1000

250-350

400 x 400

Størrelse / varianter

Gennemløb
(Kg/t)

Daglig mængde
(Kg/Dag)

Opnåelig densitet
(Kg/m³)

Blokdimensioner
(mm)

COMPRESSION-Line TIGER 200

40-60

100-400

200-350

210 x 210

COMPRESSION-Line TIGER 300

80-120

400-800

250-350

320 x 320

COMPRESSION-Line TIGER 400

150-250

600-1500

250-350

400 x 400

COMPRESSION-Line TIGER 400x2

300-500

1200-3000

250-350

400 x 400

COMPRESSION-Line TIGER 400x4

600-1000

2500-6000

250-350

400 x 400

Komprimeringssystemer med silo buffer

Referencer
Producenter af campingvogne
- Komprimering af isoleringsplader og EPS (Flamingo®),
XPS afskæringer

Producenter af campingvogne

Fabrikanter af isoleringsmaterialer

Producenter af isoleringsmaterialer / byggebranchen
- Komprimering af restkomponenter og EPS (Flamingo®),
XPS afskæringer
Affaldsselskaber / renovatører
- Komprimering af EPS (Flamingo®) emballage
Handel / varehuskæder / elektronikbutikker
- Komprimering af EPS (Flamingo®) emballage

Affaldsselskaber / renovatører

Handel / stormagasiner

Fødevareindustrien
- Komprimering af EPS (Flamingo®) fiskekasser
Formstøbningsproducenter af EPS emner og emballager
- Komprimering af EPS (Flamingo®) restprodukter

Fiskeindustrien

Bramidan A/S
Industrivej 69
6740 Bramming
Tel: 7517 3266
bramidan@bramidan.dk
www.bramidan.dk

EPS Formstøbningsproducenter

