Prasowanie i oddzielanie puszek aluminiowych
Specyfikacja techniczna SK240
Rysunek wymiarowy
Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Dane techniczne

SK240

Materiał

Puszki aluminiowe

Osiągnięta gęstość

ok. 400 kg/m³

Wydajność godzinowa

7000 szt. puszek 33 cl

Średnica wylotu

240 mm

Wielkość otworu wsypowego, wlotu (standardowa)

400 x 260 mm

Masa

1000 kg

Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.) (standardowe)

4400 x 640 x 1898 mm

Moc silnika

Silnik główny: 5,5 kW
Pompa hydrauliczna: 0,55 kW
Mieszadło w zbiorniku: 0,75kW

Zasilanie

3 x 400 V, 50Hz, 32A

Oznaczenie

Certyfikat CE
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Prasowanie i oddzielanie puszek aluminiowych
Opis
Zniszczenie zwróconych towarów i produkcji z browarów i rozlewni często powoduje problemy z magazynowaniem. Dzięki
montażowi kompaktora ślimakowego RUNI możliwe jest oszczędzenie zarówno przestrzeni jak i czynności przenoszenia.
Sprasowane puszki mogą sprzedawane w celu recyklingu. 100% zniszczenie zapewnia, że produkty nie mogą być ponownie
sprzedane lub magazynowane. Oddzielony płyn może być wykorzystywany jako pasza dla zwierząt lub biogaz.

Współczynnik
zagęszczania
20

1

Działanie
Kompaktor ślimakowy RUNI gruntu zagęszcza i oddziela puszki w sposób ciągły. Zawartość puszek jest wyciskana i
odprowadzana do tacy ociekowej skąd może być skierowana do zbiornika lub odpływu bez brudzenia otoczenia. Aby uniknąć
tworzenia mostków, w leju zasypowym można zamontować mieszadło. Również płyta z otworami gwarantuje, że piana z np.
puszek po piwie będzie odprowadzana, ponieważ istnieje ryzyko, że się przeleje. Maszyny są wyposażone w czujniki
umożliwiające automatyczny start i zatrzymanie. Materiał może być podawany taśmociągiem, ręcznie lub za pomocą
przechylanego pojemnika.

Korzyści






100% zniszczenia.
Bezpieczna i łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego startu i zatrzymania.
Otoczenie pozostaje czyste.
Płyta z otworami sprawia, że piana z piwa się nie przelewa.
Matryca i taca ociekowa wykonane ze stali nierdzewnej (AISI316), aby wytrzymać niskie pH wielu płynów.

Opcje
•
•
•

Maszyna może być dostarczona w obudowie ze stali nierdzewnej i w wersji do mycia myjką.
Różne rozmiary lejów, w zależności od potrzeb.
Lej zasypowy z mieszadłem, aby zapobiec tworzeniu mostków.
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