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Pojemniki transportowe
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Prasy stacjonarne do odpadów i surowców wtórnych

Wysoka wydajność poprzez dużą pojemność

Prasy stacjonarne
Stacjonarna technika zagęszczania

Prasy stacjona



Prasy stacjonarne firmy AVENTEK technologies są wysokiej jakości prasami zagęszczającymi, do współpracy z pojemnikami transportowymi przys-
tosowanymi do systemu hakowego zgodnie z normą DIN 30722/cz1.

Wyposażenie i funkcjonalność tej maszyny jest optymalna do zastosowań przy zwiększonym zapotrzebowaniu na odbiór zagęszczonych surowców, 
jak również przy utylizacji przy procesach produkcyjnych ciągłych jak i okresowych. Konstrukcja zweryfikowana metodą obliczeniową MES / FEM na 
maksymalne obciążenie.

Prasy stacjonarne moga być ustawione niezależnie przy rampie, jak również poprzez systemowy lej zasypowy bezpośrednio przy budynku.

Prasy stacjonarne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE sp20 sp20+

sterowanie PLC z automatyczną zmianą faz l l

gniazdo zdalnego sterowania l l

dzielona klapa zasypowa l l

silnik 5,5kW l

silnik 7,5kW l

kły powstrzymujące cofanie się materiału l l

zgarniacz materiału l l

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE sp20 sp20+

pulpit zdalnego sterowania l l

90° klapa zasypowa l l

multifunkcyjna klapa zasypowa (90° / dzielona) l l

uszczelnienie klapy zasypowej l l

optymalizacja sygnalizacji wstępnego napełnienia l l

optymalizacja ustawień sterowania do prasowanej frakcji l l

integracja z lokalnym systemem bezpieczeństwa l l

lej zasypowy l l

DANE TECHNICZNE sp20 sp20+

Długość urządzenia 2.820 mm 2.820 mm

Szerokość urządzenia 2.420 mm 2.420 mm

Wysokość urządzenia 1.570 mm 1.570 mm

Szerokość otworu wrzutowego 1.980 mm 1.980 mm

Szerokość otworu wrzutowego 1.670 mm 1.670 mm

Moc silnika 5,5 kW 7,5 kW

Czas cyklu prasowania (b.jałowy) 52 Sek. 29 Sek.

Siła prasowania 320 kN (32 t) 320 bar (32 t)

Zasilanie elektryczne 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej 25 A, zwłoczne 32 A, zwłoczne

Złącze kablowe CEE-5x16 A/ 6 h CEE-5x32 A/ 6 h

System transportu pojemników transportowych hakowy hakowy

Ekonomiczne i wydajne



Pojemniki transportowe 24, 28 i 32 m3

Sterowanie PLC
(dostępna także wersja na lewą stronę)

Łatwo dostępne klapy rewizyjne
do czyszczenia po obu stronach



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


