Piekarnie, sklepy, zakłady przemysłowe, hotele, dworce, szpitale, więzienia, urzędy
publiczne, biura, jednostki wojskowe....wszędzie tam zyskasz oszczędność pieniędzy, miejsca
i czasu.






Niskie zużycie energii
Szybki cykl prasowania
Redukcja objętości nawet dziesięciokrotna
Łatwa obsługa i konserwacja
Bezpieczne użytkowanie i niski poziom hałasu

Pneumatyczna prasa do odpadów X-PRESS

Wyjątkowa, uniwersalna, łatwa w eksploatacji prasa do odpadów, stosowana do zgniatania:
 Ogólnych odpadów - Prasa X-Press Model 100 to unikalna prasa do odpadów ogólnych.
Odpad prasowany jest bezpośrednio w bardzo wytrzymałych i łatwych do przenoszenia foliowych
workach, które pozwalają na prasowanie mokrych, czasem dokuczających swym zapachem
odpadów, w prosty estetyczny sposób. Zgniatanie odpadów zmniejsza ich objętość
dziesięciokrotnie
 Odpadów kuchennych - Prasa X-Press Model 100 to higieniczne i ekonomiczne rozwiązanie
do utylizacji odpadów kuchennych. Jest to prasa pneumatyczna, więc można ja umieścić w
miejscu gdzie przygotowuje się żywność, bowiem nie istnieje niebezpieczeństwo wycieku oleju.
Mokre i sfermentowane odpady pozostają w zasobniku zwiększając czystość i higienę pracy.
 Odpadów niebezpiecznych - Tego rodzaju odpady zgniata się bezpośrednio w zasobniku,
unikając kontaktu z ciałem. Zgniatanie takich odpadów zmniejsza częstotliwość wywózek, co
powoduje redukcję kosztów obsługi o 80 %.

Zgniatanie odpadów ogólnych i żywnościowych,
zachowanie porządku w obszarze gromadzenia odpadów.
Więcej miejsca, mniej bałaganu, lepsza higiena,
rozwiązanie problemu przepełnionych koszy.
Zmniejsz liczbę koszy i wywózek o 80%, obniż koszty i
usprawnij wewnętrzną logistykę orz produktywność,
umieszczając belownicę blisko źródła odpadów.

Łatwość opróżniania i transportu do kontenera na śmiecie.

Pneumatyczna prasa do odpadów X-PRESS

Wózek podnośnikowy dostarczony w celu bezpiecznego podnoszenia (za dodatkową opłatą).
Możliwość zgniatania w stosunku 10:1

Model

Nacisk
roboczy

Średnica
bębna

Waga beli

Wymiary beli

Waga
urządzenia

Poziom hałasu
dB (a)

X-PRESS
100

1500 kg na 5
barów

Ø 450 mm

<50 kg

Wys. 600 x Ø 450

105 kg

Poniżej 70 dB

X-PRESS
200

1500 kg na 5
barów

Ø 570 mm

<60 kg

Wys. 600 x Ø 570

135 kg

Poniżej 70 dB

