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Skruekomprimator

Fleksibel og effektiv

PRESTO skruekomprimatorer har høy ytelse og kan
brukes overalt hvor det er lite plass og store mengder
papp eller avfall må kastes.

Gjennom kontinuerlig drift presser den horisontalt
opplagrede skrueakselen materialet inn i komprimator- 
beholderen fra PRESTO. Fyllingsgraden er opptil 60 %
høyere enn for en stempelpresse.

Ved transport av den fulle komprimatorcontaineren fra
PRESTO blir selve komprimatorenheten igjen på stedet,
og dermed økes også nyttelasten.

Enkel og sikker

Funksjonssikkerhet og brukervennlighet er selvsagt for
alle PRESTO-produkter. Ikke bare ved bruk, men også    
i forbindelse med sikring av arbeidsmiljøet.

En PRESTO skruekomprimator er klar til bruk med en
gang maskinen er montert på fundamentet og
strømforsyningen er opprettet

Enkel avfallshåndtering

Resirkulering av papp og plast eller kasting av restavfall
er en viktig oppgave for mange bedrifter. PRESTO
skruekomprimatorer bidrar i betydelig grad til å holde
kostnadene lavest mulig.

Mange års erfaring innenfor miljøteknologi og de mest
moderne utviklings- og produksjonsmetoder setter oss i
stand til å produsere produkter som fungerer som et
funksjonelt, gunstig bindeledd for kundene våre i
kretsløpet av resirkulering, komprimering og kasting.

Kan skreddersys til kundenes individuelle behov

PRESTO skruekomprimatorer benyttes til sterkt
ekspansive resirkulerbare stoffer i varehandelen            
og i industrien, samt for andre krevende oppgaver.

Et stort utvalg tilbehør og tilpasning til lokale forhold
oppfyller alle kundespesifikke krav.

Vi utvikler individuelt den optimale løsningen for ditt
avfallsproblem.

Snakk med oss!



for your pressing issues

     

Typiske kjennetegn og fordeler

Med den koniske skrueakselen oppnås kraftig
komprimering, slik at containervekten blir svært
høy.

Takket være skrueakselen unngår man at de
ekspansive stoffene hoper seg opp.

Den automatiske smøringen reduserer behovet    
for vedlikehold, er smussbestandig og sikrer lang
driftstid.

Materialspesifikke mateanordninger gir optimal
forhåndsfindeling og forhindrer at avfallet hoper
seg opp.�

Garantert høy ytelse

Den robuste stålkonstruksjonen er utført i høy kvalitet,
noe som garanterer pålitelighet og lang levetid.

Den spesielle typen komprimering sørger for at
tømmingen ikke skaper problemer, samtidig
som komprimeringsgraden er meget høy og plass-  
behovet lite.

Overlastsikring og automatisk endring av retning øker
anleggenes levetid.

Deler av høy kvalitet er en garanti for funksjonssikkerhet,
lite vedlikeholdsbehov og støysvak drift på < 65 dB (A).

Bruk av bly- og kromfri lakk er selvsagt, en fargetone
etter eget ønske er mulig.



PRESTO GmbH & Co. KG
Gewerbepark 4 I D-49196 Bad Laer
Fon +49 5424 2927-0 I Fax +49 5424 2927-90
kontakt@presto.eu I www.presto.eu

   

Skruekomprimator

 SP SPN 15 SPN 11

Lengde (L) mm 1335 1510 1510

Bredde (B) mm 1620 2830 2830

Bredde uten koblingsanordning mm 1620 1620 1620

Høyde (H) mm 1250 1250 1250

Mål A mm 1250 1250 1250

Påfyllingsåpning mm 1200 x 1380 1225 x 1380 1225 x 1380

Skrueturtall n/min 14 15 15

Skruediameter mm 800 / 500 800 / 500 800 / 500

Merkedreiemoment Nm 7484 9550 7004

Maskinvekt kg 1800 2200 2200

Motoreffekt kW 11 15 11

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

Forbehold om trykkfeil og tekniske endringer

Beholder SPB 16 SPB 20 SPB 25 SPB 28 SPB 30

Innhold m³ 16 20 25 28 30

Lengde (L) mm 4190 4730 5450 6000 6540

Bredde (B) mm 2420 2420 2420 2420 2420

Høyde (H) mm 2350 2350 2500 2500 2500

Forriglingsmål (V) mm 2655 2925 3275 3555 3775

Maskinvekt kg 2600 2800 3000 3100 3200

Beholder for løftevender på forespørsel
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