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ENVIRONMENTAL 

Zastosowanie 

Do pakowania wszelkiego rodzaju odpadów ściśliwych i nadających się do recyklingu, szczególnie 

nadaje się do odpadów domowych i resztkowych, surowców wtórnych, paliw zastępczych, trocin, 

różnych innych rodzajów odpadów 

Materiał wejściowy 
Maksymalnie 400 mm (do pewnego stopnia, możliwe części o większej długości), aby zagwarantować  

bezproblemową pracę i osiągnąć wysoką przepustowość i dobre zagęszczenie materiału 

Zasilanie Poprzez ciągły i regulowany przepływ materiału, przestrzeganie sygnałów START i STOP RBS-2 

Obsługa 
Proces przebiega automatycznie, przy użyciu tylko jednego operatora instalacji do monitorowania     

procesu i zmiany folii w sali operacyjnej 

Wyładunek beli Możliwe z obu stron 

Waga beli 

ok. 800 - 1200 kg na paliwo zastępcze do ok. 1400 kg na rozdrobnione odpady wielkogabarytowe do   

ok. 2300 kg dla rozdrobnionych odpadów domowych zawierających składniki organiczne, w zależności 

od składu i gęstości właściwej odpadów i surowców wtórnych 

Waga RBS-2 ok. 23 Ton, z hydraulicznym systemem podnoszenia ok. 27,5 Ton  

Wymiary beli Cylindryczny, 1.5 m średnicy, 2.83 m³ objętości (1.6 m wysokości), regulacja wysokości od 1.2 do 1.6 m 

Wymiary RBS-2 
40-stopowy kontener, ok. 12.2 m (długości) x 2.5 m (szerokości) x 2.9 m (wysokości) z zamkami        

kontenerowymi 

Zużycie energii 
Podłączona wartość: prąd obrotowy 400 V, 50 Hz, średnie zużycie: ok. 60% podłączonego obciążenia 

100 kW 

Użyta folia Materiał: LLDPE, szerokości: 500 mm, grubość: 0,025 mm  

Zastrzega się możliwość zmian. 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 

 
Do użytku stacjonarnego lub mobilnego z 4 wysuwanymi wspornikami hydraulicznymi do łatwego załadunku / rozładunku z     

niskopodłogowej ciężarówki bez użycia dźwigu 

 Niskie zużycie i koszty eksploatacji 

 Bez siatek, drutu i pasków metalowych 

 Niskie zużycie folii na jednostkę wagi dzięki dużej gęstości i dużej objętości (2,83 m³ na belę przy 1,60 m wysokości) 

 
Wysokie zagęszczenie odpadów wewnątrz prasy, spowodowane wysokim ciśnieniem od początku napełniania, wytworzone przez 

dwa napędzane hydraulicznie walce zagęszczające 

 Bele o dużej masie zmniejszają częstotliwość transportu i oszczędzają koszty personelu 

 
Nawet na wolnym powietrzu, w zależności od rodzaju użytej folii, przydatność do składowania odpadów i surowców wtórnych w 

średnim i długim okresie 

 Zapobieganie emisji gazów i wycieków wody 

 Zachowanie właściwości fizycznych odpadów i surowców wtórnych do dalszego wykorzystania 

 Zapobieganie samozapaleniu się zapakowanego materiału 

Rozdrabnianie Pakowanie Wyładunek beli Transport Magazynowanie 


