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Prasa do odpadów EKOPACK 40 (1/4 palety)

Prasa do odpadów EKOPACK 40 przeznaczona jest dla firm i organizacji u których występują potrzeby
w zakresie prasowania materiałów odpadowych ze względu na ich większe ilości. Prasy charakteryzują
się jednoosobową obsługą, małymi rozmiarami, estetycznym wyglądem i duŜą uŜytecznością. Mogą być
wykorzystywane w takich zastosowaniach jak: niewielkie domy handlowe, punkty skupu surowców wtórnych,
sklepy i supermarkety, restauracje, szpitale, banki, urzędy, biura. Efektywne prasowanie umoŜliwia znaczne
obniŜenie nakładów związanych z usuwaniem odpadów, eliminuje miejsce potrzebne na składowanie materiału
odpadowego nawet 20-krotnie oraz jego efektywne selekcjonowanie przy wykorzystaniu kilku kontenerów
przeznaczonych do odpadów róŜnego rodzaju. Dodatkowo wersja EKOSACK 40 dzięki standardowemu
wyposaŜeniu w dodatkowe uchwyty na worki umoŜliwia prasowanie materiałów drobnych, mokrych oraz
odpadów o silnym nieprzyjemnym zapachu.

Prasa do odpadów EKOPACK 40 składa się z dwóch części. Część podstawową stanowi prasa właściwa
zawierającą mechanizm prasujący z elektroniczną regulacją maksymalnej siły prasowania, gwarantującą
efektywne prasowanie materiału odpadowego. Druga część, to ruchomy kontener umoŜliwiający efektywne
segregowanie materiału odpadowego. Liczba kontenerów powinna zaleŜeć od liczby rodzajów segregowanych
materiałów odpadowych. Prosta budowa prasy umoŜliwia prasowanie i operowanie materiałem odpadowym
przed i po sprasowaniu przez jedną osobę. Prasa umoŜliwia pracę w dwóch cyklach: prasowanie wstępne oraz
prasowanie ostateczne mające na celu ściśnięcie materiału i związanie go taśmami wiąŜącymi.
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EKOPACK 40
Rozmiary prasy (dł. x szer. x wys.)
Rozmiary pakietu (dł. x szer. x wys.)
Max. masa pakietu

815x550x1800 mm
620 x 400 x (300–700) mm
80 kg

Max. siła prasowania

4t±5%

Nacisk znamionowy

max. 165 kPa

Silnik elekryczny

1,1 kW / 3 x400 V /50 Hz

Ochrona elektryczna

IP 54

Szybkość prasowania

3 (m/min)

Masa prasy z kontenerem

290kg

TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak równieŜ wszystkich danych bez uprzedzenia
Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT
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