
CROCODILE – Wyciskanie cieczy i zagęszczanie materiałów
przy minimalnym zużyciu energii
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Poziomo usytuowany 
ślimak wprasowuje mokry 
materiał do kanału praso-
wania. Podczas procesu z 
prasowanego materiału 
wyciskana jest maksy-
malna ilość cieczy, która 
wypływa przez perforację 
kanału odciekowego.

Wyciśnięta ciecz wypły-
wa przez dolną część 
kanału odciekowego i 
może być gromadzona 
w wannie odciekowej 
a następnie wypompo-
wana.

Długa żywotność dzięki 
specjalnie utwardzanym 
segmentom ślimaka 
tłoczącego.

Mocna konstrukcja 
napędu głównego za-
pewnia dużą wydajność.

Sprasowane i odciśnięte 
odpady są wypychane 
na zewnątrz z kanału 
prasowania.

W pełni automatyczna 
regulacja siły prasowa-
nia z technologią śruby 
pociągowej napędzanej 
silnikiem elektrycznym.

Perforowany kanał 
odciekowy wykonany 
jest ze stali nierdzew-
nej. Dostępne są różne 
wielkości otworów 
drenażowych oraz 
długości kanału.

CROCODILE: 
Perfekcja przez dopraco-
wane szczegóły.

Panel sterowania z 
wyświetlaczem i przy-
ciskami funkcyjnymi. W 
standardzie 7 programów 
do zastosowania z 
materiałem o różnych 
parametrach.

Aby zapewnić najwyższy 
stopień bezpieczeństwa 
pracy, stosowane 
elementy sterowania 
pochodzą tyko od spra-
wdzonych producentów.
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             CROCODILE

Mocny. Wydajny. Bezpieczny.

Odciśnięty z cieczy materiał jest łatwiejszy do dalsze-
go przetwarzania lub recyklingu. Systemy CROCODILE 
firmy Heger stosuje się do oddzielania cieczy od frakcji 
stałej lub też usuwania zbędnej cieczy z odpadów.

CROCODILE usuwa płynną zawartość z plastikowych 
kubków /np. jogurty/, opakowań Tetra Pak®, puszek 
z napojami czy butelek PET. Odciska z wody pulpę 
papierniczą i inne odpady przemysłowe oraz usuwa 
wodę z folii w procesach recyklingowych. Zmniejsze-
nie wagi odpadów dzięki usunięciu płynów umożliwia 
znaczące obniżenie kosztów wywozu na wysypisko. 
Odciśnięte odpady mogą być często oddawane 
również do spalarni.

Opis techniczny

· Optymalne osiągi dzięki konceptowi maszyn 
 zorientowanych na maksymalny efekt

· Długa żywotność dzięki mocnej konstrukcji   
 napędów

· Mocny i odporny na zużycie dzięki utwardzanym 
 segmentom ślimaka tłoczącego

· W pełni automatyczny regulator siły prasowania / 
 wyciskania (bez hydrauliki i pneumatyki)

· Szerokie zastosowanie dzięki akcesoriom dodat  
 kowym takim jak wanny odciekowe, zasobniki
 wrzutowe czy systemy podające.

· Wygodna obsługa dzięki zastosowaniu supernowo 
 czesnego sterowania PLC

· Wysoka wydajność kosztowa dzięki bardzo niskim  
 kosztom eksploatacji

· Łatwe i szybkie uruchomienie – w postaci “włącz i   
 używaj”

· Oznaczenie CE

CROCODILE – Mocny w szerokim zakresie zastosowań. Modułowy 
koncept umożliwia łatwe dopasowanie do najróżniejszych zadań 
związanych z oddzielaniem substancji ciekłych od frakcji stałej.

CROCODILE 250 T wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Wyciska 
płynną biomasę z uszkodzonych opakowań z żywnością. Odciśnięta 
z cieczy frakcja stała jest utylizowana w spalarni.



Doświadczenie w branżach

Zakłady Gospodarki Odpadami
- Usuwanie zawartości płynnych z opakowań
- Prasowanie butelek PET, puszek aluminiowych i 
 stalowych
- Wyciskanie cieczy z odpadów żywnościowych

Producenci napojów
- Usuwanie zawartości z butelek PET, opakowań Tetra- 
 Pak®, puszek aluminiowych i stalowych

Mleczarnie
- Usuwanie zawartości z butelek PET, opakowań Tetra- 
 Pak®, kubków plastikowych, itp

Browary
- Usuwanie zawartości z puszek

Przemysł papierniczy
- Wyciskanie wody z pulpy papierniczej

Recykling folii
- Odciskanie wody / osuszanie ścinków folii po myciu

Oszyszczalnie ścieków
- Odciskanie płynów z osadów

Firmy wywozowe

Mleczarnie

Oczyszczalnie ścieków

Produkcja napojów

Browary

Recykling folii

Przemysł papierniczy

Firmy wywozowe

Dane techniczne

Model / Wariant Wydajność Osiągany poziom  Wielkość przetwarza- Standardowy roz-  Przekrój  
 (m3/h) wilgotności (%) nych elementów (litry) miar otworów (mm) kanału (mm)

CROCODILE 200 1-2 10 - 30 0,33 3,0 (5,0) 210 x 210

CROCODILE 250 3-5 10 - 30 1,0  3,0 (5,0) 290 x 290

CROCODILE 300 4-8 10 - 30 1,5 3,0 (5,0) 320 x 320

CROCODILE 400 5-10 10 - 30 2,5 3,0 (5,0) 400 x 400
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