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Pojemniki transportowe

Po
je

m
ni

ki
 tr

an
sp

or
to

w
e

Mobilno-stacjonarne prasy do odpadów surowców wtórnych

Elastyczne zastosowanie techniki ustylizacji

Mobilno-stacjonarna  prasa (MobS)
Stacjonarna technika zagęszczania

Mobilno-stacjo



Mobilne prasy można elastyczniej zastosować zależnie od po-
trzeby, ale przy podwyższonym odbiorze surowców do utylizacji 
szybko stają się nieekonomiczne. Stacjonarne prasy natomiast 
oznaczają z reguły znacznie większą inwestycje.

Większą efektywność poprzez stacjonarną mobilność daje MobS  
firmy AVENTEK technologies. Przy tym nadal mamy do czynienia 
z wysokiej jakości prasami przystosowanymi do współpracy z 
pojemnikami przystosowanymi do systemu hakowego zgodnie 
z normą DIN 30722/cz1.

MobS oferuje elastyczność mobilnej prasy, przy tym zachowując 
ekonomiczność stacjonarnej prasy.

MobS mobilno-stacjonarna prasa

DANE TECHNICZNE MobS20

Długość urządzenia 2.820 mm

Szerokość urządzenia 2.420 mm

Wysokość urządzenia 1.570 mm

Szerokość otworu wrzutowego 1.980 mm

Długość otworu wrzutowego 1.670 mm

Moc silnika 5,5 kW

Czas cyklu prasowania (b. jałowy) 52 Sek.

Siła prasowania 320 kN (32 t)

Zasilanie elektryczne 3x400 V/ 50 Hz

Zabezpieczenie instalacji elekt. 25 A, zwłoczne

Złącze kablowe CEE-5x16 A/ 6 h

System załadunku pojemnika transportowego hakowy

Większa efektywność poprzez 
stacjonarną mobilność ·  Korzystniejsza niż prasa stacjonarna

·  Elastyczne zastosowanie (papier/karton, folia, ...)
·  Możliwość różnych wariantów ustawienia
·  Szybki odbiór, np. w wypadku wygaśnięcia umowy
·  Nie wymagany żaden montaż na miejscu posadowienia
·  Łatwa obsługa
·  Brak możliwości montażu stacjonarnego urządzenia
·  Lepsze wykorzystanie pojemności transportowych
·  Właściwa prasa zostaje na miejscu utylizacji
·  Korzystniejszy bilans CO2 poprzez mniejszą ilość transportów ...
·  Możliwość zastosowania większych pojemników transportowych ( 32m3)
·  Mniejsze zużycie prasy
·  Łatwiejszy załadunek, brak konieczności obracania pojemnika 
·  Umożliwia wykorzystanie zalet stacjonarnej prasy przy zachowaniu mobilności

·  Poprzez modułową budowę nie droższa niż porównywalna mobilna prasa
·  Przy tej samej technice możliwiość tych samych zastosowań i ustawień
·  Odbiór i dostawa jest tak samo szybki jak mobilnej prasy
·  Nie wymagany żaden montaż jak w wypadku prasy stacjonarnej
·  Identyczna obsługa poprzez zastosowanie takich samych elementów sterujących
·  MobS z pojemnikiem 24m³potrzebuje mniej miejsca w porównaniu z prasokonte-
nerem  20m³ (w tym promień zawracania hakowca) 

Zalety mobilnej-stacjonarnej prasy



Pojemniki transportowe 24, 28 und 32 m3

Do transportu  podnoszona
oraz mocowana część szyn 

Odbojnik gumowy do ustawienia   
przy rampie



Posadowienie MobS‘a na miejscu utylizacji

1   Dostawa

2   Rozładunek pojemnika

3   Rozładunek MobS‘a

4   Ustawianie MobS‘a

5   Rozpoczcie procesu doczepiania

7   Doczepianie pojemnika do MobS‘a poprzez
prowadzenie szynami centrujacymi

6   Otwarcie klapy do napełniania

8   MobS gotowy do użytku !



AVENTEK technologies Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1, Złotniki
PL-62-002 Suchy Las
telefon: +48 61 29 73 810
e-mail: info@aventek.pl
www.aventek.pl


