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Presona Stationär Komprimator K

Presona projekterar och levererar nyckelfärdiga 

komprimatoranläggningar för små och stora behov.  

Med Presonas modell K 230/330 M vänder vi oss till 

användare med höga krav på driftssäkerhet och pre-

standa:

- återvinningsindustri

- avfallsentreprenörer

- grossister

- storlager

- tillverkningsindustri

- sjukhus

- förpackningsindustri

- grafisk industri

- livsmedelsindustri

Maximal behovsanpassning
För att passa varje behov finns en lång rad tillbehör, 

några exempel nedan:

- indikering full container 75/100 % 

- fotocell för start/stopp

- styrskenor för enkel centrering av con-tainer

- gränsläge pressplatta stopp i önskat läge

- oljenivåvakt

- dubbelkommando vid ifyllnadsöppning

- dränage i container för vått material

- kärltömmare för standard- och specialkärl

- hydrauliska containerklor

- containerklor för väggmontage

-linstart för start från ex truck

Värdefulla egenskaper
Presonas komprimator är utvecklad för att klara tunga 

och svåra driftsförhållanden och kan arbeta dygnet runt 

- en riktig arbetshäst!

Konstruktionen är robust och stor vikt har lagts vid an-

vändar- och servicevänlighet. 

Noggrannt utvalda och beprövade el- och hydraulik-

komponenter garanterar driftssäkerhet och prestanda.

Vår effektiva serviceorganisation och möjligheten 

att teckna avtal om förebyggande service minimerar  

risken för dyrbara driftsstopp.

Vi genomför ständiga förbättringar och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

RATIONELL AVFALLSHANTERING
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Vi genomför ständiga förbättringar och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
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Tekniska Data

K 230 M K 330 M

7,5 11 22 11 22

Presskraft kN 300 300

Slagvolym m³ 1,8 2,7

Motoreffekt kW 7,5 11 22 11 22

Kapacitet m³/h 68 145 290 150 315

Cykeltid s 69 32 16 50 24


