ATS-ORWAK
RULLKROSS RP 7700
RULLKROSS RP 7700 reducerar effektivt volymen på
avfallet så att antalet dyra tömningstransporter kan
minskas avsevärt – en 40 m3 container kan ge cirka
10 ton krossat trä. Maskinen är utrustad med
automatisk smörjning i leder för en
problemfri drift.

UPP TILL

10 TON
AUTOMATISERAD
LÖSNING

KROSSAT TRÄ/
40 M3 CONTAINER

FÖRDELAR MED ATS-ORWAK KOMPRIMERING
EFFEKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Tack vare den automatiserade processen behöver mindre
tid läggas på avfallshantering och mer kan ägnas åt
kärnverksamheten.

ENKLARE OCH SÄKRARE

Komprimering underlättar för en enkel och komfortabel
materialhantering samt en renare och säkrare arbetsmiljö

LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER

Komprimering ger mindre avfallsvolym till transport för
återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre
transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp.

VARFÖR RULLKROSS RP 7700?

·
·

Väl genomtänkt konstruktion –
robusta komprimatorer med lång
livslängd .

Maskinerna är tillförlitliga och lätta
att underhålla .

·

Många tillval: automatisk smörj
ning, automatisk trumlyft och
anpassade trummor för diverse
materialslag.

ATS-ORWAK
RULLKROSS RP 7700

Kraftig trumma med rejäla taggar

ARBETSGÅNG

1. Den öppna behålla
ren fylls med ex.
kabeltrummor.
2. Under användning av
rullkrossen kan den
kontinuerligt fyllas
på ytterligare.
3. Den specialutrustade
packningstrumman

7003

Fyllning kan ske under drift

Genom den kontinuerliga rullande rörelsen
med den tunga packningstrumman bryts,
slits och komprimeras det material som
kastas in så att upp till fem gånger mäng
denavfall kan rymmas i en container.

Grovt trä
Möbler

2000

RP 7700 är lösningen när det gäller att
komprimera stora mängder skrymmande
avfall. Maskinen erbjuder högsta tillför
litlighet och kvalitet, och med mer än
30 års erfarenhet bakom sig sätter den en
standard för livslängd och underhåll.

··

MATERIALTYP

··

Metall
Grov wellpapp

bryter, river isär
och komprimerar
avfallet.
4. Resultat: en kompri
mering till ett mini
mum av original
volymen.

190 0 - 270 0

SPECIALUTVECKLAD FÖR GROVT AVFALL

RULLKROSS RP 7700
ÄR OPTIMAL FÖR:

2030
800
4090
4900

RP 7700 från sidan

2630

Stor kapacitet

1700

Manöverpaneler

2800
1150

Ø1150

RP 7700 från ovan

MÅTT & SPECIFIKATIONER
TEKNISKA DATA
MODELL
RP 7700 Jumbo

EGENVIKT

MAX. RULLTRYCK

RULLENS VIKT

RULLENS BREDD

RULLENS HÖJD

CONTAINER
MAXMÅTT

EL

EFFEKT

ca 3700 kg

2000 kg

1200 – 1800 kg

1700 – 1900 mm

1200 – 1400 mm

H: 3100mm L: 7000 mm

380 – 415V, 50 Hz

5,5 – 7,5 kW

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade.
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