MULTIHOPPER

MULTIHOPPER, perskracht
Multihopper, de zelfpersende container die
u op de hoogte houdt.
De ontwikkeling van onze perscontainers is een
continu proces. Wensen en opmerkingen van
gebruikers, worden meegenomen en toegepast bij
de ontwikkeling van nieuwe modellen. Een ‘’op
maat‘’ gesneden oplossing voor de opslag van
afval blijft de drijfveer achter elke technische
ontwikkeling.
Hygiëne,
bedieningsgemak,
veiligheid en logistieke mogelijkheden blijven
hierin bepalende factoren. De effiency wordt
bereikt door een optimale belading, lediging en
verwerking. Uiteraard zijn de veranderingen op en
aan locaties ook meewegende argumenten om
ontwerpen op compactheid, aandrijving en geluid
te blijven verbeteren.
Jarenlange ervaring met het fenomeen van de
Icotech perscontainers geeft huidige gebruikers
een relevante voorsprong bij hun afvalverwerking.
De nieuwe Multihopper is speciaal ontwikkeld voor
grover en zwaarder afval. De nieuwe vorm en
uitstraling van de container valt op door een nog

grotere vulmond en perskamer die beter resultaat levert
t.b.v.
de comprimering van het afval. De
veiligheidsnormen voldoen ruimschoots aan de huidige
machinerichtlijnen. Elke Multihopper draagt het CErichtlijn keurmerk. Het gepatenteerde lekschot met
labyrintprofiel voorkomt verlies van vloeistof
De compacte oplossing voor het grote werk.
De oplossing voor het grote werk maar ook de drager
van uw bedrijfsnaam in de huisstijlkleuren. De
Multihopper kan in alle bekende ral-kleuren worden
aangepast aan de uitstraling van het bedrijf. Bij
verwerking van verende afvalmaterialen (karton, papier,
plastic etc.) kan optioneel een extra tegenhouder
worden geïnstalleerd, dit verhoogt de vulgraad.
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

MULTIHOPPER

Inhoud
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m³
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Lengte
in mm
4660
5160
5660
5960
6360
6760
7230

Breedte
in mm

Hoogte
in mm

2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550

2580
2580
2580
2580
2580
2580
2580

Nagenoeg vloeistofdicht
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
x
5,5 KW
400V
340kN/34 ton
1350 mm
1,14 m³
38 seconden
108 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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