
LION - Przychód ze sprzedaży surowca zamiast kosztów utylizacji
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Łatwa obsługa 
i wyświetlanie wszystkich 
funkcji urządzenia za 
pomocą panelu dotyko-
wego.

Czujnik monitoruje 
poziom napełnienia 
zapewniając w pełni 
automatyczną pracę bez 
przepełnienia lub pracy 
bez materiału.

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

W pełni automatyczny 
regulator siły prasowa-
nia (ADC) z technologią 
śruby pociągowej (żadnej 
hydrauliki i pneumatyki) 
zapewnia produkcję 
mocno sprasowanych 
bloków.

LION przetwarza wszy-
stkie typy spienionego 
EPS (Styropor®), XPS, EPP, 
PUR i EPE.

Sprasowanie bloki o 
stabilnych wymiarach 
i nastawnej długości 
bardzo łatwo jest ułożyć 
na paletach. 

Dostępnych 20 pro-
gramów do zastosowania 
z materiałem o różnych 
parametrach.

Solidny napęd główny. 
Dwa bardzo mocne silniki 
przekładni napędzają 
podstawowe wały roz-
drabniacza.

Wydajny rozdrabniacz 
2-wałowy rozdrabnia 
wstępnie materiał na 
małe fragmenty od 20-
50 mm. Śruba wtłacza 
materiał do kanału 
prasującego i kompresu-
je go.

System grzejny, zapro-
jektowany specjalnie dla 
systemu LION, wytapia 
jednorodną zewnętrzną 
powłokę wokół spraso-
wanego bloku. 

Niezawodność
niemieckiej produkcji
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Niezawodny. Wydajny. Inteligentny

Systemy LION firmy Heger wykorzystują innowacyjną 
technologię do bardzo wydajnego brykietowania od-
padów z EPS (Styropor®), XPS, EPP i  EPE w łatwe do 
przenoszenia i paletowania trwałe bloki. LION jest tym 
samym wszechstronnym systemem prasowania. Nawet 
fragmenty foli PE mogą być skompresowane w bloki.

Osiągany ekstremalnie duży stopień zagęszczenia (do 
50:1) pozwala nie tylko na znaczące oszczędności 
w kosztach składowania i transportu, lecz produkowa-
ne bloki są również cennym surowcem recyklingowym, 
co zapewnia szybką amortyzację urządzenia.

Dane techniczne

· Optymalne osiągi zagęszczenia dzięki konceptowi 
maszyn zorientowanych na maksymalny efekt

· Długa żywotność dzięki mocnej konstrukcji napędów

· Najwyższy stopień bezpieczeństwa dzięki elektome-
chaniczemu napędowi bez hydrauliki i pneumatyki

· Modułowy koncept umożliwia łatwe dopasowanie 
do potrzeb użytkownika

· Wydajna praca dzięki w pełni automatycznej regulacji 
siły prasowania –ADC (automatic density control)

· Stategia brykietowania może być oparta o prędkość 
wysuwu brykietu lub siłę zgniotu

· Jednorodna struktura powierzchni brykietu dzięki 
energooszczędnej technologii nagrzewania

· Wygodna, w pełni automatyczna praca dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnego sterowania PLC

· Wysoka wydajność kosztowa dzięki bardzo niskim 
kosztom eksploatacji

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

· Oznaczenie CE

LION może pracować przez wiele godzin bez udziału personelu 
znacznie zwiększając wydajność pracy przy dużych ilościach 
materiału.

LION - Wszechstronny. Nawet EPP do 120 g / l może być bez proble-
mu przetwarzany przy zastosowaniu urządzenia.

Dzięki ekstremalnie dużemu stopniu zagęszczenia EPS/Styropor®, 
EPE, EPP, ARCEL, PUR, XPS i PE, wysokie koszty wywozu 
i składowania odpadów zmieniają się w obrót cennym surowcem. 
W zależności od zastosowania, okres amortyzacji systemów Heger 
może być krótszy nawet niż jeden rok. 

LION



Doświadczenie w branżach

Przemysł samochodowy
- Brykietowanie opakowań transportowych z EPP

Zakłady Gospodarki Odpadami i Recyklingu
- Prasowanie EPS, EPP i EPE

Producenci opakowań
- Brykietowanie odpadów produkcyjnych i ścinków
 z EPE

Producenci folii
- Brykietowanie rozdrobnionych ścinków z EPE

Przemysł samochodowy

Produkcja foliiProdukcja opakowań z EPE

Wywóz odpadów

Produckja opakowań Produckja opakowań

Rozmiar / Wariant Wydajność Dzienne ilości  Uzyskiwana gęstość  Wymiary bloku
 (kg/h) (kg/dzień) (kg/m³) (mm)

LION 200 40-60 100-300 250-700 210 x 210

LION 300 80-120 300-600 250-700 320 x 320

LION 400 150-250 500-1000 250-700 400 x 400

Systemy brykietujące w rozwiązaniu kompaktowym

Systemy brykietujące z silosem

Rozmiar / Wariant Wydajność Dzienne ilości  Uzyskiwana gęstość  Wymiary bloku
 (kg/h) (kg/dzień) (kg/m³) (mm)

COMPRESSION-Line LION 300 80-120 400-800 250-700 320 x 320

COMPRESSION-Line LION 400 150-250 700-1500 250-700 400 x 400

COMPRESSION-Line LION 400x2 300-500 1400-3000 250-700 400 x 400
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