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Fleksibel og effektiv

PRESTO stasjonære komprimatorer kan brukes overalt
hvor det regelmessig oppstår større mengder gjenvinnbart
avfall, restavfall, husholdningsavfall eller industriavfall.

Den faste presseenheten komprimerer materialet i en
tilkoblet container ved hjelp av en horisontalt  pressplate.
Det eneste som transporteres bort, er containeren fra
PRESTO. 

Ved transport av den fulle containeren 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 integrasjon i arbeidsmiljøet.

En stasjonær PRESTO-komprimator er klar til bruk med
en gang maskinen er montert på fundamentet sitt og
strømforsyningen er opprettet.

Enkel avfallshåndtering

Håndtering av restavfall er en viktig oppgave for mange
bedrifter Stasjonære PRESTO-komprimatorer 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 tilvirke produkter som fungerer som et
funksjonelt, gunstig bindeledd for kundene våre i
kretsløpet av resirkulering, komprimering og kassering.

Kan skreddersys kundenes individuelle behov

Overalt hvor ulike materialer oppstår og må kastes, kan
stasjonære PRESTO-komprimatorer brukes.

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

Selv med en stor innkaståpning er plassbehovet
lite. Dette skyldes den sakseformede
plasseringen av hydraulikksylindrene.

Den optimale presskraften sørger for kraftig
komprimering av materialet.

Matemetoden kan velges i henhold til kravene.
Integrering i produksjonsprosessen er mulig.

Optimal plassering av polyamidføringen resulterer
i lavt vedlikeholdsbehov.

Den koniske konstruksjonen av komprimerings-
beholderne sørger for problemfri tømming.

Garantert høy ytelse

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

De gjennomgående sveisede komprimatorbeholderne fra
PRESTO sikrer opptak av komprimeringskreftene og
forhindrer samtidig at det dannes rust på baksiden av
platene.

Sentrallåsen, som kan betjenes fra siden, sørger for
sikker og hurtig åpning av tømmeluken.

Deler av høy kvalitet er en garanti for funksjonssikkerhet,
lite vedlikeholdsbehov og støysvak drift på < 75 dB (A).

Bruk av bly- og kromfri lakk er en selvfølge fargevalg etter
eget ønske er mulig.
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 RHD 1200 RHD 1600 RHD 2000 SAN 1600

Lengde (L) mm 1970 2560 3200 2520

Bredde (B) mm 1620 1620 2020 1810

Høyde (H) mm 1140 1140 1140 1290

Påfyllingsåpning mm 900 x 1460 1300 x 1460 1650 x 1860 1315 x 1460

Slaglengde mm 1200 1600 2000 1580

Komprimeringsstempelflate (h x b) mm 1460 x 650 1460 x 650 1860 x 650 1460 x 650

Slagvolum m³ 1,0 1,4 2,2 1,4

Presskraft kN 300 300 340 290

spes. presskraft kN/m² 316 316 281 305

Arbeidstakt S 35 37 37 50

Maskinvekt kg 2600 3100 4100 2200

Motoreffekt kW 5,5 7,5 7,5 5,5

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

Forbehold om trykkfeil og tekniske endringer

Beholder MB 16 MB 20 MB 25 MB 28 MB 30

Innhold m³ 16 20 25 28 30

Lengde (L) mm 4240 5030 5940 6490 6953

Bredde (B) mm 2420 2420 2420 2420 2420

Høyde (H) mm 2350 2350 2550 2550 2550

Forriglingsmål (V) mm 2655 3050 3505 3775 4010

Maskinvekt kg 2600 2800 3000 3100 3200

Beholder for løftevender på forespørsel
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