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Automatiserad
lösning

RULLKROSS

Optimal features  

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

WELL PROVEN TECHNOLOGY  
reliable and sturdy compactors; design and 
production based on long experience

SMALL FOOTPRINT
compact machine design for placement  
where the space is limited

EASY ACCESS TO VITAL PARTS 
for service and maintenace 

SAFETY LOCKING SYSTEM 
on the back door 

FULL BIN INDICATOR 
light flashes when the bin is 3/4 full 

HOUR COUNTER & ELECTRIC OIL 
LEVEL SENSOR  

+
+
+ 
+

 Fördelar för dig
Effektiv reduktion av transportkostnader
Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
Ökad produktivitet tack vare den automatiserade 
processen
Enkel och komfortabel materialhantering samt en 
renare och säkrare arbetsmiljö

Egenskaper
VÄL GENOMTÄNKT KONSTRUKTION 
robusta komprimatorer med lång livslängd 

MASKINERNA ÄR TILLFÖRLITLIGA 
och lätta att underhålla.

 MÅNGA TILLVAL
 automatisk smörjning, automatisk  
 trumlyft och anpassade trummor  
 för diverse materialslag.



RULLKROSS
RP 7700

Kraftig trumma med rejäla taggar Automatisk smörjning av leder Stor kapacitet

Fyllning kan ske under drift Maskinen sliter sönder materialet Hög komprimeringsgrad

ARBETSGÅNG
RP 7700 är lösningen när det gäller att komprimera stora mängder 
skrymmande avfall. Maskinen erbjuder högsta tillförlitlighet och 
kvalitet, och med mer än 30 års erfarenhet bakom sig sätter den 
standarden för livslängd och underhåll. 
Genom den kontinuerliga rullande rörelsen med den tunga pack-
ningstrumman bryts, slits och komprimeras det material som 
kastas in så att upp till fem gånger mängden avfall kan rymmas i en 
container.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

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

ATS-Orwak 
Masugnsvägen 30
168 67 Bromma

Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se
www.ats-orwak.se

Modell Egenvikt Max. rulltryck Rullens vikt Rullens bredd Rullens höjd Container maxmått El Effekt

RP 7700 Jumbo ca 3700 kg 2000 kg 1200-1800 kg 1700-1900 mm 1200x1400 mm H: 3000 L:7000 mm 380-415V 50 Hz 5,5 – 7,5kW

1. Den öppna behållaren fylls 
med ex. kabeltrummor.

2. Under användning av rull-
krossen kan den kontinuer-
ligt fyllas ytterligare.

3. Den specialutrustade 

packningstrumman bryter, 
river isär och komprimerar 
avfallet.

4. Resultat: en komprimering 
till ett minimum av original-
volymen.

 

MATERIALTYP

• Grovt trä
• Möbler
• Metall
• Grov wellpapp


