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Skruvkomprimatorer

Mångsidig och effektiv teknik

PRESTO Skruvkomprimatorer är högeffektiva pressar som
kan användas överallt där stora mängder returprodukter
eller avfall på små ytor måste omhändertas.

Den ensidigt horisontellt lagrade skruvaxeln pressar
materialet permanent in i PRESTO Presscontainern.
Volymkapaciteten är upp till 60 % högre än för en
komprimator med pressplatta.

Medan den fulla PRESTO Containern är under transport,
står pressenheten kvar på sin plats. Därigenom ökar
nyttolasten.

Enkel och säker hantering

Det är en självklarhet att alla PRESTO-produkter är
funktionssäkra och användarvänliga. Inte bara när det
gäller användning utan även integrering i arbetsmiljön.

En PRESTO Skruvpress är klar att användas när
maskinen har monterats på ett fundament och en
elförsörjning är garanterad.

Avfallshantering utan besvär

Återvinning av returprodukter resp. hantering av
spillavfall är en viktig och väsentlig uppgift inom
affärsverksamheten för många företag. PRESTO
Skruvpressar lämnar ett väsentigt bidrag till att   
minimera kostnaderna.

Många års erfarenhet på miljöteknikens område och
modernaste utvecklings- och tillverkningsprocesser gör
det möjligt för oss att framställa produkter, som fungerar
som en funktionell och kostnadssparande länk för våra
kunder när det gäller kretsloppet för komprimering och
hantering av restprodukter.

Kundanpassade lösningar

PRESTO Skruvpressar nyttjas för starkt expanderande
returprodukter hos handelskedjor och i industrin samt   
för annan anspråksfull användning.

Ett mångsidigt utbud på tillbehör och en anpassning    
till lokala förhållanden uppfyller alla kundspecifika krav.

Vi utarbetar en individuell optimal lösning på dina
avfallshanteringsproblem.

Ta kontakt med oss!



for your pressing issues

     

Kännetecken och fördelar

Den koniska konstruktionen på skruvaxeln
åstadkommer en hög komprimeringsgrad.
Därigenom uppnås mycket höga containervikter.

Tack vare skruvaxeln undviks det att det uppstår
förstoppningar på grund av expansivt material.

En automatisk smörjning reducerar
underhållsutgifterna, är okänslig för
nedsmutsning och säkerställer en lång driftstid.

Materialspecifika tillförselanordningar ger en
optimal förfragmentering och förhindrar
brobildningar hos materialet.

Garanterat hög prestanda

Den robusta och högvärdigt utförda stålkonstruktionen
garanterar en lång livslängd och stor tillförlitlighet.

Det speciella komprimeringssättet säkerställer en
problemfri tömning med mycket hög komprimeringsgrad
och litet platsbehov.

En säkring mot överlast och en reversibelautomatik ökar
anläggningarnas livslängd.Anlagen.

Högvärdiga komponenter garanterar en säker funktion
med minimalt underhåll och låg ljudnivå på < 65 dB (A).

Det är självklart att bly- och kromatfria lacker har använts.
Det finns den möjligheten att du själv kan välja färgnyans.
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Skruvkomprimatorer

 SP SPN 15 SPN 11

Längd (L) mm 1335 1510 1510

Bredd (B) mm 1620 2830 2830

Bredd (B) utan kopplingsanordning mm 1620 1620 1620

Höjd (H) mm 1250 1250 1250

Mått A mm 1250 1250 1250

Inkastöppning mm 1200 x 1380 1225 x 1380 1225 x 1380

Skruvvarvtal n/min 14 15 15

Skruvdiameter mm 800 / 500 800 / 500 800 / 500

Nominellt vridmoment Nm 7434 7200 7015

Maskinens vikt kg 1800 2200 2200

Motoreffekt kW 11 15 11

Strömförsörjning 3 L / N / PE; 400 V,50 Hz, 50 A

Tekniska ändringar förbehålles

Container SPB 16 SPB 20 SPB 25 SPB 28 SPB 30

Innehåll m³ 16 20 25 28 30

Längd (L) mm 4190 4730 5450 6000 6540

Bredd (B) mm 2420 2420 2420 2420 2420

Höjd (H) mm 2350 2350 2500 2500 2500

Låsmått (V) mm 2655 2925 3275 3555 3775

Maskinens vikt kg 2600 2800 3000 3100 3200

Container till liftdumper på förfrågan
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