Ανεξαρτήτως από το αν συμπιέζετε χαρτί,
χαρτόνι, πλαστικά ή γενικότερα απορρίμματα, οι
οριζόντιοι

δεματοποιητές

της

AVERMANN

αποτελούν την καλύτερη λύση για όλες τις δυνατές
εφαρμογές.
Οι οριζόντιοι δεματοποιητές της AVERMANN
χρησιμοποιούνται

παγκοσμίως

για

τη

διαρκή

συμπίεση ανακυκλώσιμων υλικών και πολύτιμων
υλών. Τα ισχυρά

συμπιεσμένα και πλήρως

αυτόματα δεματοποιημένα υλικά, καταλαμβάνουν
τον ελάχιστο δυνατό χώρο και μπορούν να
μεταφερθούν και να διαχειριστούν οικονομικά.
Η

υψηλή

διάρκεια

κατανάλωση μαζί με

ζωής

και

η

χαμηλή

την σταθερή λειτουργία,

AVOS 108 με ειδικό έμβολο συμπίεσης

εγγυώνται την υψηλή απόδοση των οριζοντίων
δεματοποιητών της AVERMANN.

AVOS 88 εγκατεστημένη για συνεχή χειρονακτική τροφοδοσία και πλήρως αυτόματη δεματοποίηση
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Τύπος

AVOS 88-7.5/30

AVOS 88-11/30

AVOS 108-7.5/30

AVOS 108-11/40

Ηλεκτροϋδραυλική
οδήγηση

7.5 kW

11 kW

7.5 kW

11 kW

Δύναμη Συμπίεσης

300 kN

300 kN

300 kN

300 kN

Ειδική δύναμη συμπίεσης

68.2 N/cm2

68.2 N/cm2

68.2 N/cm2

91.0 N/cm2

Ρύθμιση καναλιού

χειροκίνητη

χειροκίνητη

πλήρως αυτόματη

πλήρως αυτόματη

3 φορές κάθετα

3 φορές κάθετα

3 φορές κάθετα

3 φορές κάθετα

800 x 800 mm

800 x 800 mm

1,000 x 785 mm

1,000 x 785 mm

800 x 550 mm,
ρυθμιζόμενο
μήκος
μέχρι 250 kg

800 x 550 mm,
ρυθμιζόμενο
μήκος
μέχρι 250 kg

800 x 550 mm,
ρυθμιζόμενο μήκος

800 x 550 mm,
ρυθμιζόμενο μήκος

μέχρι 250 kg

μέχρι 300 kg

22 s

14 s

26 s

17 s

60 m3/h

90 m3/h

70 m3/h

105 m3/h

max. 2 t/h

max. 3 t/h

max. 2.5 t/h

max. 3.5 t/h

περ. 3,600 kg

περ. 3,600 kg

περ. 6,800 kg

περ. 6,800 kg

3,500 x 1,900 x
2,500 mm

3,500 x 1,900 x
2,500 mm

6,400 x 1,900 x
2,500 mm

6,400 x 1,900 x
2,500 mm

Δέσιμο
Εγκάρσια Διατομή Χοάνης
Μέγεθος Δέματος (Π x Υ)

Βάρος Δέματος (εξαρτάται
από το μήκος του δέματος
και το υλικό)
Κύκλος Εργασίας (ρελαντί)
Απόδοση (ρελαντί)
Απόδοση
Βάρος
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

Ειδικός εξοπλισμός για AVOS 88 και AVOS 108:
• Αυτόματη ρύθμιση καναλιού ( μόνο για το
AVOS 88 )
• Θέρμανση λιπαντικού ελαίου
• Μονάδα ψύξης αέρα-/ ελαίου
• Γλίστρα δεμάτων
• Χοάνη φόρτωσης
• Ειδικό έμβολο συμπίεσης ( μόνο για το
AVOS 108 )

• Κεκλιμένος ταινιόδρομος τροφοδοσίας
• Συσκευή ανύψωσης και ανατροπής
κάδων
• Έλεγχος τέλους σύρματος
• Βάση σύρματος 250/400 kg
• Επιμήκυνση του καναλιού πίεσης ( μόνο
για το AVOS 88 )
• Διατρητής / κατακερματιστής (shredder )

Ειδικό έμβολο συμπίεσης ( Patent No. DE 198 60 316 A1 ) για ειδικές απαιτήσεις
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