Οι στατικές πρέσες της AVERMANN με αποσπώμενα
container μεταφοράς, εγγυώνται μέγιστη οικονομία σε
χρόνο, χρήμα και στο χειρισμό μεγάλων ποσοτήτων
απορριμμάτων. Η μονάδα συμπίεσης εγκαθίσταται
σταθερά και υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης container
μεταφοράς με καθαρές χωρητικότητες από 8 μέχρι και
3

32 m .
Όλοι οι συμπιεστές και τα container της AVERMANN
είναι
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από
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ενσωματωμένη ηλεκτροϋδραυλική μονάδα με μικρές
ανάγκες συντήρησης. Με τη συμπίεση επιτυγχάνουμε
φιλική προς το περιβάλλον, υγιεινή και αποτελεσματική
διαχείριση των απορριμμάτων.
Ανάλογα με το υλικό, χρησιμοποιούνται τόσο στατικές

Στατική πρέσα SP 12 με αποσπώμενο container τύπου
SPB με χοάνη φόρτωσης και κάλυμμα χοάνης
φόρτωσης

πρέσες όσο και κοχλιωτοί συμπιεστές. Χάρη στους
πολλούς δυνατούς συνδυασμούς, οι στατικές μονάδες
συμπίεσης της AVERMANN αποτελούν την καλύτερη
δυνατή λύση για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Στατική πρέσα με container, χοάνη φόρτωσης και
προσαρμοσμένη μονάδα εξαγωγής και τροφοδοσίας

Στατική πρέσα SP 12 με container μεταφοράς και χοάνη
φόρτωσης ειδικού τύπου
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Τύπος

SP 12

SP 16

SP 18

SSP

Μήκος Μηχανήματος

2,366 mm

3,265 mm

5,750 mm

1,680 mm

Πλάτος Μηχανήματος

1,672 mm

2,076 mm

1,600 mm

1,900 mm

Ύψος Μηχανήματος

1,618 mm

1,618 mm

1,205 mm

1,250 mm

Μήκος χοάνης φόρτωσης

1,185 mm

1,635 mm

2,150 mm

1,300 mm

Πλάτος χοάνης φόρτωσης

1,350 mm

1,350 mm

1,400 mm

1,380 mm

Ύψος τροφοδοσίας

1,200 mm

1,200 mm

1,200 mm

1,250 mm

7.5 kW

7.5 kW

7.5 kW

11/15 kW

140 l

140 l

170 l

καθόλου

Ικανότητα ανά κύκλο
συμπίεσης/ στροφές κοχλία

1.0 m3

1.3 m3

1.8 m3

2.7m3/Min

Χρόνος ανά κύκλο εργασίας
(ά δειο )

34 s

47 s

62 s

15 U/Min

Δύναμη συμπίεσης

380 kN

380 kN

310 kN

δεν αναφέρεται

Ηλεκτρική Παροχή

3 x 400 V/50 Hz

3 x 400 V/50 Hz

3 x 400 V/50 Hz

3 x 400 V/50 Hz

32 A,βραδείας τήξης

32 A,βραδείας
τήξης

32 A,βραδείας
τήξης

63 A,βραδείας
τήξης

αμέσου σύνδεσης

αμέσου σύνδεσης

αμέσου σύνδεσης

CEE-5 x 63 A/6h

Ισχύς κινητήρα
Ποσότητα ελαίου

Ασφάλειες ανά φάση
Εξωτερικός ρευματολήπτης

Ειδικός Εξοπλισμός:
•

Χοάνη τροφοδοσίας ασφάλειας

•

Ειδικό σύστημα σύνδεσης χοάνης τροφοδοσίας με κτίριο

•

Οπτική σήμανση για προειδοποίηση μέγιστης πλήρωσης

•

Συσκευή ανύψωσης και ανατροπής κάδων DIN ή ειδικών δοχείων

•

Ειδική σχεδίαση σαν συμπιεστής (πρέσα) προθαλάμου

Κοχλιωτός συμπιεστής

Κοχλίας συμπίεσης
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