Kompaktering och separering av
aluminium burkar
Teknisk specifikation för SK240
Måttsatt ritning
Med förbehåll för tekniska ändringar.

Tekniska data

SK240

Material

Aluminium burkar

Uppnådd densitet

Ca. 400 kg/m³

Kapacitet per timme

7000 st. 33 cl. burkar

Diameter på utkastning

240 mm

Mått på inmatningsöppningen (standard)

400 x 260 mm

Vikt

1000 kg

Maskinmått (LxBxH) (standard)

4400 x 640 x 1898 mm

Motorkraft

Huvudmotor: 5,5 kW
Hydraulisk pump: 0,55 kW
Omrörare i tratt: 0,75kW

Strömförsörjning

3 x 400 V, 50Hz, 32A

Märkning

CE-godkänd
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Kompaktering och separering av
Aluminium burkar
Beskrivning
Returnerade varor från bryggerier och butiker resulterar ofta i lagringsproblem. Genom användning av en
RUNI skruvkomprimator är det möjligt att både spara utrymme och underlätta hantering. De komprimerade burkarna kan säljas
för återvinning. 100% förstörelse säkerställer att produkterna inte kan säljas vidare eller gå till deposition. Den separerade
vätskan kan användas för djurfoder eller biogas.
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Komprimeringsförhållande

Funktion
RUNI skruvkomprimator komprimerar och separerar burkarna kontinuerlig. Innehållet i burkarna pressas ut till
vätskebehållaren, och därefter förs vidare till en tank eller till avloppet. Omgivningen smutsas inte ner. För att undvika
överbryggning kan en omrörare installeras i tratten. En platta med hål säkerställer att skummet från t.ex. ölburkar separeras,
eftersom det finns en risk att det rinner över. Maskinerna är utrustade med sensorer för automatisk start och stopp. Matning
kan göras med transportband, manuellt eller med tippade container.

Fördelar






100% förstörelse.
Säker och enkel drift med automatisk start och stopp.
Omgivningen förblir ren.
En speciell platta med hål säkerställer att ölskummet inte rinner över.
Matris och uppsamlingsbricka i rostfritt stål (AISI316) för att motstå det låga pH-värdet i många vätskor.

Alternativ




Maskinen kan levereras i rostfritt stål och rengöringsvänlig version.
Olika storlekar på behållare.
Tratt med omröraren för att förhindra överbryggning.
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