ICOPACK

ICOPACK, perskracht
Icopack zelfpersende containers, compact
en efficiënt voor beperkte ruimtes.
Met onze nieuwe series perscontainers spelen
wij in op een steeds specifiekere behoefte aan
doordachte apparatuur voor afval- en reststof
opslag en beheer. De ontwikkelingen hierin
staan dan ook nooit stil. De markt vraagt om
afvalopslag en verwerking op maat.
Hygiëne, veiligheid en bedieningsgemak zijn
hierbij vaste uitgangspunten. Verder is optimale
belading en lediging van doorslaggevend
belang om te komen tot efficiënt afvalbeheer.
Goed afvalbeheer vergt enige ruimte en vaak is
beschikbare ruimte schaars.
Beperking van de benodigde ruimte voor
afvalopslag en –behandeling kan vaak worden
bereikt door gebruik te maken van een
perscontainer. Hiertoe brengen wij drie series
zelfpersende containers op de markt. Deze
installaties comprimeren het afval op veilige en

doeltreffende wijze en zijn, door een moderne
industriële vormgeving, styling en kleurgebruik perfect in
te passen in iedere bedrijfsmatige omgeving.
Voor gebruikers die beschikken over grover afval kan de
ICOPACK-serie worden geleverd met een extra grote
vulmond.
De ICOPACK-serie is de meest compacte perscontainer
uit ons leveringsprogramma en vormt de oplossing voor
bedrijven met beperkte hoeveelheden afval- en
reststoffen. De lage gebruikskosten, geringe afmetingen,
geluidsarme werking en hoge perskracht maken deze
zelfpersende containers tot een ideaal hulpmiddel bij het
vervolmaken van uw afvalbeheerssysteem.
De installatie kan, ter bevordering van een optimale
logistiek, worden uitgerust met een GSM-gestuurde
volmelding.
Voor specifieke vragen over andere formaten,
afwijkende vulmonden en transportsystemen neemt u
contact op met één van onze medewerkers. .............

ICOTECH: perst informatie uit uw afval

ICOPACK

Inhoud
6 m³
8 m³
10 m³
12 m³
15 m³

Lengte
in mm
3800
4000
4550
5100
5950

Breedte
in mm
2020
2020
2020
2020
2020

Hoogte
in mm
2080
2470
2470
2470
2470

Afsluitklep over vulopening
Afsluitkastje voor bedieningselement
Noodstopschakelaar aan weerszijde op zijwand
Container-voor-volmelding 80%
Bedrijfsurenteller
Pendelende stalen fijnafstrijker, voor persblok
Pendelende papierterughoudtanden onder breekbalk
Drukschakelaar t.b.v persblok ingetrokken, in ruststand
Aggregaat uitgevoerd met temperatuur- en vlotterschakelaar
Afzetrollen aan de achterzijde.
Motorvermogen
Elektrische aansluiting
Perskracht
Persstempelslag
Persstempelvolume
Cyclustijd van het persstempel
Persvolume per uur
Vervoerssysteem
Aanrijruimte vrachtauto

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,5 KW
400V
340kN/34 ton
1120 mm
1,1 m³
33 seconden
120 m³
N.o.t.k.
Lengte + 15 meter

Perscontainer is uit te voeren met een hefkantelinstallatie voor diverse typen rolcontainers. Definitieve uitvoering
en maten zijn afhankelijk van het gekozen type rolcontainer.
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