Hulladékprések
Kényelmes. Rugalmas. Gazdaságos.

A kommunális hulladékok tömörítése az elszállítási
költségek csökkentésének legcélszerűbb módja.
Hulladékpréseink segítségével nem csupán pénzt,
hanem jelentős helyet is megtakarít!
Mindezen előnyök mellett a konténerekben sem
keletkezik kár és a hulladék is könnyedén
kiüríthető .
Hulladékpréseink technológiájából adódóan olyan
jelentős tömörítési arány érhető el, hogy az eddig
használt 3-4 konténer helyett ezután mindössze 1 is
elegendő lesz. Az ily módon megtakarított helyet
ezt követően tetszés szerint felhasználhatja.
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Hulladékprések
Hulladékprések
Számos kórház, nyudíjasotthon, étterem, szálloda,
irodaház és társasház használja hulladékpréseinket
igen nagy megelégedéssel, és takarítanak meg havi
szinten komoly összegeket . A keletkező hulladék
mennyisége és a használt edényzet ismeretében az
Önök számára legoptimálisabb megoldást javasoljuk.
Könnyű működtetés mellett így spórolhat egyaránt
pénzt és helyet Strautmann gépekkel.

Konténerprés - RC

Szemétprés - MT

A Strautmann RC konténerprés közvettlenül tömöríti
a hulladékot 660, 770 vagy 1100 literes konténerekbe.
A konténer könnyedén elhelyezhető a géptest e célra
kialakított megerősített részén.
A biztonságos elhelyezést az oldalsó rögzítőkarok
garantálják.
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A Strautmann MT szemétpréssel maximálisan
kihasználhatja szemetese űrtartalmát! A tömörítési
hatákonyság 120, 240 és 360 literes edények
esetében egyaránt 75% .

RC Konténerprés

RC 660/770
Préserő
Méretek (m)

(SZ x Mag x Mély)

Gép
súlya
Elektromos
csatlakozás

30 - 40 kN

MT Szemétprés

RC 1100 MT 120, 240, 360
30 - 40 kN
60 - 80 kN

1,27 x 1,85 x 1,63
1,47 x 1,88 x 1,47
1,47 x 1,88 x 1,47

kb. 530 kg
230 V, 1,5 kW

Minden Keressssjog

kb. 530 kg
230 V, 1,5 kW
400 V, 2,2 kW

max. 5 kN
0,6 x 1,9 x 0,74

kb. 150 kg
230 V, 0,37 kW

A speciális felépítésnek köszönhetően a préselési
folyamat közben a szemetes kerekei nem érintkeznek
a padlóval, így nem károsodnak. A hulladék
könnyedén kiüríthető a préselést követően is.
A szemétprés különböző méretű szemetesekhez
egyaránt használható, mivel a gép a préselendő
szemetes méretének megfelelő présfejjel lesz ellátva.

Kétkezes működtetés

Galvanizált kivitel

A Strautmann hulladékprések kétkezes
működtetési módja könnyű és biztoságos
megoldás is egyben.
A
galvanizált
kivitelű
konténer
és
szemétprések
ellenállóbbak
a
nedves
hulladékokból és környezeti tényezőkből
adódó korródálódással szemben.

Zsákos hulladékprések
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A nagy nedvességtartalommal rendelkező
kommunális hulladékok zsákba tömörítése az
elszállítási költségek csökkentése mellett lehetővé
teszi, hogy a kellemetlen folyadék és
szaghatások többé ne jelentsenek gondot, és
eleget
tegyünk
a
higiéniai
elvárásoknak.
A zsákba préselés technológiájából jelentős
tömörítési arány érhető el, jelentősen csökkentve
ezzel a hulladékelszállítási költségeket.
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Zsákos hulladékprések
Zsákos hulladékprések
Számos kórház, nyudíjasotthon, étterem, szálloda,
irodaház és társasház használja hulladékpréseinket
igen nagy megelégedéssel, és takarítanak meg havi
szinten komoly összegeket . A keletkező hulladék
mennyisége és a rendelkezésre álló hely ismeretében
az Önök számára legoptimálisabb megoldást
javasoljuk.
Könnyű működtetés mellett így teheti maximálisan
higiénikussá hulladékkezelését Bagpress 200 és
Bagpress 90 hulladékpréseinkkel.

Bagpress 200

Bagpress 90

A Bagpress 200 közvetlenül egy erős 200 literes
zsákba tömöríti a hulladékot. A zsák egy henger alakú
kamrába kerül behelyezésre.
A biztonságos működést a mágneses fedél garantálja.
A henger könnyedén és folyamatosan tölthető a
keletkező kommunális hulladékkal.
A tömörített zsák, a henger szétnyitásával kiüríthető a
gépből.
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Havi hulladékköltségei 60-70%-al csökkenhetnek.

A Bagpress 90 felépítése eltér a Bagpress 200
gépünktől, azonban méreténél fogva könnyebben
elhelyezhető akár kisebb helyiségekben is. A
tömörítési hatákonysága egy zsákon belül
60-70% .
Automata
működésének
köszönhetően
igen
kényelmes módja a hulladék kezelésének, emellett
igen komoly kötségcsökkenést eredményez.

Bagpress 200

Bagpress 90

Bagpress 200
Préserő
Méretek (m)

(SZ x Mag x Mély)

Gép
súlya
Elektromos
csatlakozás

25 - 30 kN

6 - 8 kN
0,6 x 1,68 x 0,6

kb. 330 kg

kb. 260 kg

Minden Keressssjog

Biztonságos működtetés

Helytakarékosság

Bagpress 90

1,2 x 1,86 x 0,63

230 V, 2,2 kW

Zsákos hulladékprésünk további fontos előnye, hogy
nem kell alkalmazkodnunk
a gyűjtőedényzet
paramétereihez,
valamint
alkalmas
kiválóan
szelektív
Alumínium
hulladékok
(PET,
italosdobozok) zsákba bálázására.

230 V, 0,8 kW

A zsákos hulladékprések
könnyű
biztoságos
megoldást
jelentenek
kommunális hulladékok kezelésében.
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