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Komprimering av EPS (airpop) 
Teknisk specifikation för SK120
Måttsatt ritning 

Med förbehåll för tekniska ändringar. 

Tekniska data SK120 

Material EPS 

Uppnådd täthet *) 350 kg/m³ 

Kapacitet per timme 18 kg 

Daglig kapacitet 80 kg 

Mått på block 120 x 120 mm 

Mått på inmatningsöppningen 680 x 320 mm 

Vikt 270 kg 

Bullernivå (avstånd 1 m) 
Standard: 77-100 dB 
Med ljudisolering: 68-85 dB 

Maskinmått (LxBxH) 2850 x 450 x 1770 mm 

Motorkraft Huvudmotor: 1,5 kW 

Strömförsörjning 
1 x 230V, 50Hz, 16A 
3 x 400V, 50Hz, 10A  

Märkning CE-godkänd 

*) Beroende på typ och EPS-densitet 



Komprimering av EPS (airpop) 
Beskrivning 

RUNI SK120 skruvkomprimator är den minsta maskinen för komprimering av EPS och rekommenderas för små mängder EPS 

med en förväntad årlig volym på upp till 10 ton. Skruvkomprimatorn kan komprimera EPS (även kallad airpop) väldigt effektivt 

(upp till 50: 1). Utan komprimering tar det 50 lastbilar att lasta EPS och transportera dessa till deponi. Nu räcker det med en 

lastbil. Densiteten på den komprimerade EPS är cirka 350 kg / m3. De komprimerade blocken kan staplas och säljas för 

återvinning. RUNI SK120 är den perfekta lösningen för miljömedvetna detaljhandlare, mindre lager och mindre fiskeföretag. 

TURN WASTE TO VALUE! 

. 

Funktion 

EPS krossas i tratten och skruven och de automatiska hydrauliska klaffar komprimerar EPS till fasta och enhetliga block. 

SK120-skruvkomprimatorn är användarvänlig och utrustad med en läsbar amperemeter, vilket gör det enkelt att justera 

komprimeringsförhållande. I affärer kan det ofta vara en fördel att ha ljudisolerade maskiner. 

Fördelar 

 Minska kostnaderna för lagring, transport och avfallshantering - inkomst från försäljning av komprimerade block.
 Låg kostnad för användning och underhåll.
 Konkurrenskraftigt pris.
 Tar mycket lite utrymme - kan placeras under pallställ.
 Säker och enkel drift.

Alternativ 

 Hjul till SK120 skruvkomprimator med säckställ - uppsättning med 4 hjul. 
 Ljudisolering i tratt och lock - minskar buller med 10-15 dB. 
 Säckställ - för att komprimera EPS direkt i soppåsar. 
 Påsar för SK120 - 500 meter. 
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