
Kompaktering och separering av PET-flaskor 
Teknisk specifikation för SK370 

Måttsatt ritning 
Med förbehåll för tekniska ändringar. 

Tekniska data SK370

Material PET-flaskor

Uppnådd densitet Ca. 250 kg/m³ 

Kapacitet per timme 20.000 st. 0,5 l. flaskor
8000 st. 1,5 l. flaskor

Diameter på utkastning 370 mm

Mått på inmatningsöppningen (standard) 600 x 420 mm 

Vikt 1500 kg

Maskinmått (LxBxH) (standard) 5478 x 1394 x 2120 mm

Motorkraft Huvudmotor: 15 kW
Hydraulisk pump: 0,55 kW

Strömförsörjning 3 x 400V, 50Hz, 63A

Märkning CE-godkänd
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Komprimering och separering av PET-flaskor 
Beskrivning 

P ET-flaskor är den föredragna förpackningen för läsk, drycker, juice och vatten. Men i samband med dessa drycker följer ett 

stort avfallsproblem. För bryggerier är det största problemet att de ofta har stora volymer produkter som måste förstöras för att 

eliminera risken att produkter säljs igen. För återvinningsstationer är det största problemet att volymen är oproportionell med 

vikten, vilket gör hanteringen och transporten svar och dyr. RUNI skruvkomprimator är den perfekta lösningen för båda dessa 

problem. Efter att flaskor komprimeras i RUNI skruvkomprimatorn, är det inte längre möjligt att tjäna på pant igen. I många fall 

kan de komprimerade flaskorna säljas för återvinning.  

Funktion 

RUNI skruvkomprimatorn komprimerar och separerar flaskorna kontinuerligt medan vätskan pressas in i en tank eller dräneras 

utan att smutsa ner omgivningen. För att undvika överbryggning är det möjligt att installera en omrörare i behållaren. 

Maskinerna är försedda med sensorer för automatisk start och stopp och kan matas med transportband, manuellt eller med 

tippande container. De komprimerade flaskorna kan komprimeras direkt in i containern eller en balpress.  

Fördelar 

 1 00% produkt förstörelse.
 S äker och enkel drift med automatisk start och stopp.
 Omgivningen förblir rent.
 Matris och vätskebehållare i rostfritt stål (AISI316) för att motstå lågt pH i många vätskor.

Alternativ 

 Komplett maskin kan levereras i rostfritt stål och rengöringsvänlig version. 
 Tratt med omröraren för att förhindra överbryggning. 
 Olika tratt för t.ex. Tippande container. 
 Löpande band. 
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