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Skruekomprimator

Alsidige og effektive

Driftsikre og brugervenlige

Stationære PRESTO-skruekomprimatorer er den
foretrukne løsning til løbende behandling af meget store
mængder affald.

Sikkerhed og brugervenlighed er kendetegnende for alle
PRESTO produkter.

Den vandretliggende skrueaksel sikrer en grundig
knusning og effektiv sammenpresning og presser løbende
materialet ind i PRESTO containeren. Komprimeringsgraden er op til 60 % større sammenlignet med en
almindelig stempelkomprimator.

Det er nemt at tilpasse en komprimator ind i et større
affaldsindsamlings- og behandlingssystem.

Kun containeren slæbes væk, når den er fuld. Således
spares komprimeringsenhedens vægt ved hver bortkørsel
og nyttelasten maksimeres.

God investering

Kundetilpasset løsning

Genanvendelse af genbrugsaffald, bortskaffelse af affald
og miljøbevidsthed generelt hører til blandt de vigtige
opgaver hos mange virksomheder. PRESTO stationære
skruekomprimatorer er en investering, som reducerer
omkostningerne.

PRESTO skruekomprimatorer anvendes blandt andet af
detailkæder og industrivirksomheder, som har meget
store affaldsmængder.

Mange års erfaring indenfor miljøteknologi samt
topmoderne udviklings- og produktionsmetoder gør, at vi
er i stand til at fremstille produkter, der af vore kunder
opfattes som et funktionelt og økonomisk fornuftigt
forbindelsesled i det kredsløb, der vedrører komprimering
af genbrugsaffald og bortskaffelse af andet affald.

Et omfattende udvalg af ekstraudstyr giver mulighed for
at imødekomme kundespecifikke behov af enhver art.
Vi tilbyder grundig rådgivning og vejledning, når det
drejer sig om specielle løsninger til særlige
affaldsbehandlingsproblemer.
Fortæl os, hvad De har brug for!

Egenskaber og fordele
Den konisk udformede skrueaksel sikrer en høj
kompressionsgrad og nyttelasten maksimeres.
Skrueakslen gør, at man undgår 'kødannelse' af
det ekspansive materiale.

Den automatiske smørefunktion betyder mindre
servicering, afvisende overfor snavs og sikrer en
lang levetid.
Materialespecifikke ifyldningssystemer sikrer
optimal neddeling af affaldet og forhindrer
således ophobning ved ifyldning.

Garanteret høj ydeevene
Den robuste stålkonstruktion sikrer en pålidelig og lang
levetid.

Højkvalitetskomponenter garanterer funktionssikkerhed,
lavt vedligeholdelsesbehov og støjsvag drift: < 65 dB (A).

Den særlige komprimeringsmetode sikrer problemfri
udtømning og maksimal komprimering.

Brug af bly- og kromatfri maling er en selvfølge; der er
mulighed for valg af farve.

Detektering af overbelastning samt automatisk skift til
"backgear" giver større driftssikkerhed.
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Skruekomprimator

SP

SPN 15

SPN 11

Længde (L)

mm

1335

1510

1510

Bredde (B)

mm

1620

2830

2830

Bredde uden koblingsanordning

mm

1620

1620

1620

Højde (H)

mm

1250

1250

1250

Ifyldningshøjde

mm

1250

1250

1250

Ifyldningsåbning

mm

1200 x 1380

1225 x 1380

1225 x 1380

Skruens hastighed

14

15

15

Skruediameter

mm

800 / 500

800 / 500

800 / 500

Nominelt drejningsmoment

Nm

7484

9550

7004

kg

1800

2200

2200

kW

11

15

11

Vægt
Motorydelse

n/min

El-tilslutning

3 L / N / PE; 400 V,50 Hz

Med forbehold for tekniske ændringer
SPB 16

SPB 20

SPB 25

SPB 28

m³

16

20

25

28

30

Længde (L)

mm

4190

4730

5450

6000

6540

Bredde (B)

mm

2420

2420

2420

2420

2420

Højde (H)

mm

2350

2350

2500

2500

2500

Afstand mll. containerende og låseboltposition (V)

mm

2655

2925

3275

3555

3775

kg

2600

2800

3000

3100

3200

Indhold

Vægt
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