
TIGER - Maksymalne zmniejszenie objętości
przy minimalnym zużyciu energii
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Panel sterowania z 
wyświetlaczem i przy-
ciskami funkcyjnymi. W 
standardzie 7 programów 
do zastosowania z 
materiałem o różnych 
parametrach.

Czyste przetwarzanie 
mokrych pudeł po 
rybach bez śladów 
rdzy dzięki mocnemu 
kanałowi formującemu 
ze stali nierdzewnej. 

Sterowany czujnikami 
poziom napełnienia 
oraz okno rewizyjne 
zapewniają w pełni 
automatyczną pracę bez 
przepełniania oraz pracy 
bez materiału.

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

Wydajny rozdrabniacz 
2-wałowy rozdrabnia 
wstępnie materiał na 
małe fragmenty od
20-50 mm.

Sprasowanie bloki o 
stabilnych wymiarach i 
nastawnej długości bar-
dzo łatwo jest oddzielić, 
ułożyć na paletach a 
następnie wykorzystać w 
recyklingu.

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

Chłodzony cieczą kanał 
formujący zapewnia 
długi cykl pracy a 
przez to maksymalną 
wydajność.

Wszystkie elementy 
zaprojektowane są w taki 
sposób, aby wytrzymać 
ekstremalne obciążenia 
nawet przy pracy ciągłej 
przez lata.

TIGER:
Wydajność poprzez 
techniczną perfekcję.

Mocna konstrukcja 
napędu głównego 
oraz motoreduktorów 
napędzających rozdrab-
niacz 2-wałowy.
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TIGER

Trwały. Mocny. Bezpieczny.

Systemy TIGER firmy Heger wykorzystują innowacyjną 
technologię do bardzo wydajnego brykietowania 
odpadów z EPS (Styropor®) w łatwe do przenoszenia 
i paletowania trwałe bloki. Osiągany ekstremalnie 
duży stopień zagęszczenia (do 40:1) pozwala nie tylko 
na znaczące oszczędności w kosztach składowania i 
transportu, lecz produkowane bloki są również cen-
nym surowcem recyklingowym, co zapewnia szybką 
amortyzację urządzenia.

Opis techniczny

• Optymalne osiągi zagęszczenia dzięki konceptowi  
 maszyn zorientowanych na maksymalny efekt

• Długa żywotność dzięki mocnej konstrukcji   
 napędów

• Najwyższy stopień bezpieczeństwa dzięki elektro- 
 mechaniczemu napędowi bez hydrauliki i pneuma-
 tyki

• Modułowy koncept umożliwia łatwe dopasowanie  
 do potrzeb użytkownika

• Wydajna praca dzięki w pełni automatycznej regu-
 lacji siły prasowania – ADC (automatic density 
 control) z funkcją punktu przełamania bloku i dowo-
 lnych nastawów jego długości

• Czyste przetwarzanie wilgotnych odpadów z EPS bez  
 śladów rdzy dzięki mocnemu kanałowi formującemu  
 ze stali nierdzewnej

• Długie godziny pracy bez przegrzewania dzięki opcji  
 chłodzenia kanału formującego cieczą

• Wygodna, w pełni automatyczna praca dzięki zasto- 
 sowaniu supernowoczesnego sterowania PLC

• Wysoka wydajność kosztowa dzięki bardzo niskim  
 kosztom eksploatacji

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

• Oznaczenie CE

TIGER – Zawodowiec do EPS (Styropor®). Prasowany może być 
nawet EPS izolacyjny zawierający dodatki przeciwogniowe, XPS, czy 
mokre pudła z EPS po rybach.

Linia do prasowania TIGER może pracować przez wiele godzin 
bez personelu i znacząco zwiększa wydajność pracy przy dużych 
ilościach EPS.

Dzięki ekstremalnie dużemu zagęszczeniu EPS / Styropor® aż do 
40:1, wysokie koszty wywozu i składowania zamieniają się w obrót 
cennym surowcem do recyklingu. W zależności od zastosowania, 
okres amortyzacji systemów Heger może być krótszy nawet niż 
jeden rok.



Systemy brykietujące w rozwiązaniu kompaktowym

Systemy brykietujące z silosem

Doświadczenie w branżach

Producenci pojazdów i przyczep kampingowych 
-  Prasowanie płyt izolacyjnych z EPS / Styropor®, odcinki
 z XPS

Producenci płyt izolacyjnych / Przemysł budowlany 
- Prasowanie odpadów produkcyjnych i EPS / Styropor®,
 odcinki XPS

Zakłady Gospodarki Odpadami i Recyklingu
- Prasowanie odpadów z EPS / Styropor®

Sieci handlowe i sklepy RTV/AGD, sklepy i hurtownie z 
elektroniką
- Prasowanie opakowań z EPS / Styropor®

Przetwórstwo ryb
- Prasowanie pudeł po rybach z EPS / Styropor®

Producenci opakowań
- Prasowanie odpadów produkcyjnych i EPS / Styropor®

Produkcja izolacji

Przetwórstwo ryb

Produkcja kamperów

Wywóz odpadów Sklepy RTV/AGD, elektronika

Produkcja opakowań

Model / Wariant Wydajność Ilości dzienne  Osiągana gęstość Wymiary bloku 
 (Kg/h) (Kg/dzień) (Kg/m³) (mm)

TIGER 130 10-15 40-60 200-250 130 x 130

TIGER 200 40-60 50-200 200-350 210 x 210

TIGER 300 80-120 200-500 250-350 320 x 320

TIGER 400 150-200 400-1000 250-350 400 x 400

Model / Wariant Wydajność Ilości dzienne  Osiągana gęstość Wymiary bloku 
 (Kg/h) (Kg/dzień) (Kg/m³) (mm)

COMPRESSION-Line TIGER 200 40-60 100-400 200-350 210 x 210

COMPRESSION-Line TIGER 300 80-120 400-800 250-350 320 x 320

COMPRESSION-Line TIGER 400 150-250 600-1500 250-350 400 x 400

COMPRESSION-Line TIGER 400x2 300-500 1200-3000 250-350 400 x 400

COMPRESSION-Line TIGER 400x4 600-1000 2500-6000 250-350 400 x 400
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