
ATS-ORWAK 
STATIONÄR KOMPRIMATOR
STATIONÄRA KOMPRIMATORER tar hand om riktigt 
stora materialvolymer och den generösa inkastöppningen 
möjliggör kontinuerlig påfyllnad av material medan 
pressen är i arbete. Komprimatorerna har en 
lång livslängd, robust konstruktion och 
små anspråk på underhåll.

AUTOMATISERAD 
LÖSNING

VARFÖR STATIONÄR KOMPRIMATOR?

FÖRDELAR MED STATIONÄR KOMPRIMATOR

TEORETISK  
KAPACITET

 · Väl genomtänkt konstruktion – 
robusta komprimatorer med lång 
livslängd . · Stor kapacitet: passar för contain
rar med volymer på upp till 40 m3. · Hög komprimeringsgrad.

 · Maskinerna är tillförlitliga och lätta 
att underhålla – vi använder stan
dardindustrikomponenter. · Anslutningsbar mot vägg: inkast
tratten kan anpassas för vägginkast. · Separerbar container.

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

ENKLARE OCH SÄKRARE
Komprimatorer underlättar för en enkel och komfor
tabel materialhantering samt en renare och säkrare 
arbetsmiljö

LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER 
Komprimering ger mindre avfallsvolym till transport 
för återvinning eller bortskaffande. Färre trans
porter ger lägre transportkostnader och minskade 
CO₂-utsläpp. 

181 M³/H



ATS-ORWAK 
STATIONÄR KOMPRIMATOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade. *Fler containerlängder finns valbara.

TEKNISKA DATA

MODELL BESKRIVNING VOLYM MÅTT (AxBxC) INKASTÖPPNING NETTO EFFEKT PRESSKRAFT CYKELTID VOLYM PER SLAG

KPHS 1900 S Lastväxlare upp till 40 m3 2305 x 2190 x 1730 mm 1475 x 1770 mm 5,5 kW 30 ton 67 s 1,7 m3

KPHS 1900 H – TD  40 T Lastväxlare upp till 40 m3 2305 x 2190 x 1730 mm 1475 x 1770 mm 7,5 kW 40 ton 40 s 1,7 m3

KPHS XL H – TD 40 T Lastväxlare upp till 40 m3 3265 x 2290 x 1740 mm 1900 x 1870 mm 7,5 kW 40 ton 43 s 2,26 m3

KPHS XXL 3TV Lastväxlare upp till 40 m3 3255 x 2292 x 1510 mm 1900 x 1870 mm 11 kW 50 ton 38 s 2,26 m3

KPHS XXL 4TV Lastväxlare upp till 40 m3 3255 x 2292 x 1510  mm 1900 x 1870 mm 15 kW 50 ton 27 s 2,64 m3

CONNECT KOMMUNIKATION  
STATIONÄR KOMPRIMATOR är redo att kommu
nicera när du väljer tillvalet ”Connect”. Med denna 
modem baserade kommunikationstjänst sänder 
komprimatorn meddelanden till personalen samt 
viktig information och statistik till webbportalen.

STATIONÄR KOMPRIMATOR 
ÄR OPTIMAL FÖR:

 · Wellpapp · Kartong
 · Förpackningar · Plastpåsar 

PAPPER PLAST

 · inkast fram mark 
med kraftigt, låsbart 
lock · 2 stora serviceluckor 
i framkant · Justerbara glidklos
sar för pressplatta  · korta styrskenor

 · separat hydraul
aggregat  · oljenivå och 
tempera tur vakt i 
oljetanken · kraftiga vantskruvar 
för förankring av 
container

STANDARDUTRUSTNING

 · Torrt, brännbart material
ÖVRIGT

MÅTT & SPECIFIKATIONER

PRESSENHET FAST FÖRANKRAD
Pressdelen står alltid kvar medan contai
nern kopplas loss vid tömning. Detta inne    bär 
att containrar upp till 40 m³ kan anslutas. Ni 
får maximala lastvikter vid varje tömning. 
Genom den effektiva kompri meringen 

minskar antalet transporter avsevärt. 
Kompri matorerna är förberedda för att 
kunna kombineras med alla vanliga lyft
anordningar.

ATS-ORWAK.SE

ATS-ORWAK
Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08445 04 40
Epost: info@atsorwak.se

Inkasttratt med vägganslutning. Inkast lastkaj.

Inkast från mark med låsbart lock. Inkasttratt med vägganslutning.
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5500*

Stationär komprimator sida,  
inkast lastkaj

Vy från sida, inkast mark

Vy från ovan

Vy från sida, inkast med
vägganslutning


