
ATS-ORWAK 
SKRUVKOMPRIMATOR
SKRUVKOMPRIMATORER är utvecklad speciellt för enormt 
stora materialvolymer. En extremt hög komprimeringsgrad 
uppnås tack vare förbearbetningen i kombination med 
ett högt tryck, och därmed följer en maximal fyllnadsvikt i 
containrarna. 

AUTOMATISERAD 
LÖSNING

VARFÖR SKRUVKOMPRIMATOR?

FÖRDELAR MED SKRUVKOMPRIMATOR

TEORETISK  
KAPACITET

 · Väl genomtänkt konstruktion – 
robusta komprimatorer med lång 
livslängd . · Kan specialanpassas efter kundens 
behov. · Framtagen för riktigt stora volymer

 · Stor kapacitet – passar för contain-
rar med volymer på upp till 40 m3. · Maskinerna är tillförlitliga och 
lätta att underhålla – vi använder 
standard industrikomponenter.  · 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 
Mer komprimering = mindre avfallsvolym till trans-
port för återvinning eller bortskaffande. Färre trans-
porter ger lägre transportkostnader och minskade 
CO₂-utsläpp. 

162/
180M³/H



ATS-ORWAK 
SKRUVKOMPRIMATOR

Shredder monterad i inkast

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

TEKNISKA DATA

MODELL BESKRIVNING VOLYM MÅTT (AxBxC) INKASTÖPPNING EFFEKT VOLYM / MIN

SSP 80 Simplex Lastväxlare upp till 40 m3 2085 x 2500x1310 mm 1300 x 1380 x 1310 mm 11 kW 2,7 m3

SSP 80 Duplex Lastväxlare upp till 40 m3 2085 x 2500x1310 mm 1300 x 1380 x 1310 mm 15 kW 3,0 m3

SKRUVKOMPRIMATORN 
ÄR OPTIMAL FÖR:

 · Wellpapp · Kartong
 · Fruktlådor m. m.

PAPPER ENKLARE TRÄ

 · Effektiv: Hög  
komprimeringsgrad. · Lågt underhåll: 
Mycket slitstarka 
lager

 · Hållbar: Robust  
konstruktion för en 
lång livstid

FÖRDELAR MED SKRUVKOMPRIMATOR

 · Wellpallar · Kraftig wellpapp
 · Oktabiner

MATERIALTYP SKRUV MED SHREDDER

MÅTT & SPECIFIKATIONER

HÅLLBAR OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
Våra skruvkomprimatorers enastående 
produktegenskaper är främst den robusta 
och långlivade konstruktionen i kombina-
tion med den låga ljudnivån. Komprimato-
rerna är lätta att använda och har generösa 

inkast, men tar trots det inga större ytor i 
anspråk. De arbetar på ett ekonomiskt och 
driftsäkert sätt och med hjälp av intelligent 
styrning.

ATS-ORWAK.SE

ATS-ORWAK
Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

Inkast med vägganslutning från två plan.Inkast med skruv.

Shredder ZR 1380


