KOMPAKTORY DO FOLII
Sprężanie recyklingu odpadów z folii
i taśm brzegowych (dylatacyjnych)
Pavel Gerätebau GmbH

TRADYCJA I INNOWACJA
Budujemy na wieczność

TAŚMY BRZEGOWE
(DYLATACYJNE)
Odwieczny temat

Historia naszego sukcesu zaczęła się w 1962
r.Wraz z rozwojem pierwszych maszyn pakujących odzież Wilfried Pavel ustanowił podwaliny
naszej firmy.
Tradycja i innowacja stanowią od ponad 50 lat
solidne podstawy pomyślnego i nowoczesnego
budowania maszyn. Jesteśmy Państwa niezawodnym partnerem, jeśli chodzi o rozwiązania
dostosowane do Państwa wymogów.

Produkcja kompaktorów na folie „Marke Pavel“
już od 20 lat ustala kryteria sprężania odpadów
z folii i taśm brzegowych. Tym samym dostarczamy wysokiej jakości produktu zorientowanego na przyszłość. Dostosowanie do Państwa
przedsiębiorstwa
Trwałość to u nas nie jest puste słowo –
budujemy dla wieczności!

Wszędzie tam, gdzie wytwarzane lub przetworzane są folie, powstają wycinki i taśmy brzegowe – czy to podczas wytłaczania płaskiego
lub głębokiego folii lub podczas produkcji opakowań, zarówno na linii kaszerowania lub cięcia
maszynowego, jak też w druku lub przy produkcji worków!
Powstałe odpady - czy to czysty materiał czy to
kompozyt - zwykle nie odgrywa już żadnej roli,
jeśli chodzi o zarobki, a zamiast tego powoduje
tylko koszty.

W praktyce odfiltrowywanie cennych surowców
jest kosztownym procesem zakładowym. Zwijacz folii, niszczarki, niecki lub tłocznie odbijają
się negatywnie na rocznych wynikach przedsiębiorstwa.
Oddaliśmy się całkowicie kwestii rozwiązania
tego "odwiecznego" problemu i opracowaliśmy
taki typ maszyny, która jest w stanie bezpośrednio u źródła samodzielnie przyjąć odpady z taśm
brzegowych i wycinków i bez żadnej pomocy
poddać je sprężeniu. Rezultatem są kompaktowe
pręty.

DZIAŁANIE

BUDOWA

Kompaktory do folii KP 101/200/2000

Kompaktory do folii KP 101/200/2000
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To takie proste!
Kompaktory Pavel są bezpośrednio podłączone
poprzez system rur do urządzeń wytwarzających odpady. Połączenie z istniejącymi rozwiązaniami odsysającymi jest oczywiście również
możliwe.
Materiał wyjściowy jest automatycznie wciągany do kanału ssącego i sprężającego. Za pomocą
tłoku wysoce sprężona folia jest transportowana przez kanał grzewczy. Tłok wykorzystuje
zdolność topienia się folii przez oddziaływania
grzewcze i zgrzewa materiał naokoło w celu
utworzenia stałego bloku. Uzyskane w wyniku tego procesu ciągłe włókno jest cięte przez
urządzenie przycinające na indywidualnie regulowaną długość.

Kompaktowa konstrukcja modułowa naszych
maszyn pozwala na samodzielnie lub jako rozszerzenie istniejących systemów funkcjonowania
kompaktorów. Indywidualne potrzeby Państwa
klientów zostaną w każdej chwili uwzględnione.
Separacja linii cięcia i wytłaczania poprzez zastosowanie kilku kompaktorów umożliwia czyste
sortowanie materiału. Można ponownie doprowadzić materiał do cyklu recyklingu - i jeszcze
na tym zarobić!
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01 Napęd korbowy z tłokiem sprężarki
02 Kanał ssący i sprężający
03 Kanał grzewczy z regulacją temperatury
04 Kanałchłodzący z urządzeniem do cięcia
na określoną długość

Połączenie 1 do 1 naszego kompaktora z Państwa linią do wytłaczania i cięcia minimalizuje
przy tym ryzyko niepowodzenia jednoczesnego
zastosowania wielu systemów, dzięki czemu
przyczynia się do bezpiecznego przebiegu Państwa produkcji.
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Oprócz niezawodności ważnym zagadnieniem
jest bezpieczeństwo naszych kompaktorów. Nasze maszyny dysponują obok wieży ze światłem
również czujnikiem przeciwpożarowym. Poza
tym część obudowy może być otwierana tylko
specjalnym kluczem. To chroni przed ingerencją
osób trzecich. Wszystkie niebezpieczne części
maszyny są umieszczone w środku. Twoi pracownicy w żadnym wypadku nie są wystawieni
na ryzyko obrażeń.

05 Kanał wylotowy z pneumatyczną
regulacją ciśnienia
06 dotykowesterowanie elektroniczne
07 Przyjazny dla użytkownika filtr wylotowy
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RECYKLING SPRĘŻANIE
odpadów z folii i taśm brzegowych (dylatacyjnych)

KOMPAKTORY
PRZEGLĄD
Do każdego zapotrzebowania odpowiedni rozmiar

KP 101

PAŃSTWA KORZYŚC I
• BRAK oddzielnego odsysacza
• BRAK zwijacza taśm brzegowych
• BRAK niszczarki
• BRAK prasy tłoczącej
• BRAK problemów z transportem
• BRAK tymczasowego składowania odpadów
• BRAK obsługi prasy
• Folie spadają jako sprężone pręty albo w
pudełkach albo gotowe do spaletyzowania

Odsysanie taśm
brzegowych

niemożliwe ❒

Wymiary prętów

110 x 100 mm

Zmienna długość

pręta

Podłączenie elektryczne

400 V, 50 Hz, 32 A

Przyłączenie sprężonego
powietrza

min. 6 bar

Pobór mocy

maks. 18,4 kW

Zużycie powietrza od

ok. 100 do 225 l/h

Wykończenie

lakierem białym RAL 9010/
niebieskim RAL 5005

Wymiary
(dł. x szer. x wys.)

3300 x 1000 x 800 mm
Wysokość z filtrem 2000 mm

Waga

ok. 700 kg

możliwe ❒

KP 101
Najmniejszy w rodzinie
produktów. KP101 bez trudu
radzi sobie ze ścinkami lub
pozostałościami opakowań.
W połączeniu z lejkiem po
stronie ssącej w pełni wykazuje się swoimi umiejętnościami.

KP 200

• Objętość odpadów zmniejsza się nawet o 80%
• Pozytywny wpływ na zyski z inwestycji (z ang.
ROI - Return of Investment) poprzez oszczędności w sprzęcie, energii elektrycznej, siłe
roboczej i lepszego wykorzystania porozumienia ze swoim recyklerem

Odsysanie taśm
brzegowych

niemożliwe ❒

Wymiary prętów

110 x 100 mm

Zmienna długość

pręta

Podłączenie elektryczne

400 V, 50 Hz, 32 A

Przyłączenie sprężonego
powietrza

min. 6 bar

Pobór mocy

maks. 18,4 kW

Zużycie powietrza od

ok. 100 do 225 l/h

Wykończenie

lakierem białym RAL 9010/
niebieskim RAL 5005

Wymiary
(dł. x szer. x wys.)

3300 x 1000 x 800 mm
Wysokość z filtrem 2000 mm

Waga

ok. 700 kg

możliwe ❒

KP 200
Większy brat ze znacznie
większą mocą ssącą. Optycznie o prawie identycznej budowie jak KP101, kompaktor
ten może obsłużyć większą
objętość. To pierwszy wybór
przy niskich prędkościach
taśm brzegowych.

KP 2000

• Proste, szybkie i oszczędne sprężanie
odpadów z folii i taśm brzegowych

• Niezawodność działania z regularną prędkością
folii do 800 m/min.

• Tworzy dające się użyć jako stos, wysoko
sprężone pręty

• Przy tej prędkości obie taśmy brzegowe
maszyny do cięcia mogą być utylizowane

• Znacząca redukcja kosztów utylizacji

• Nadaje się do prawie wszystkich folii i ich
kompozytów

• Centralne odsysanie może być całkowicie
wyeliminowane, będąc bezpośrednio na linii
wytłaczania

• Cyfrowe sterowanie i kontrola temperatury
przy pomocy panelu dotykowego

Odsysanie taśm
brzegowych

niemożliwe ❒

Wymiary prętów

150 x 100 mm

Zmienna długość

pręta

Podłączenie elektryczne

400 V, 50 Hz, 63 A

Przyłączenie sprężonego
powietrza

min. 6 bar

Pobór mocy

maks. 31,6 kW

Zużycie powietrza od

ok. 132 do 300 l/h

Wykończenie

lakierem białym RAL 9010/
niebieskim RAL 5005

Wymiary
(dł. x szer. x wys.)

3300 x 1000 x 1550 mm
Wysokość z filtrem 2650 mm

Waga

ok. 800 kg

możliwe ❒

KP 2000
Duży KP2000 to pierwszy
wybór do aktywnego odsysania taśm brzegowych. Czy to
przy maszynach wytwarzających, czy po innej stronie
hali. KP2000 wykazujesię
wysokimi rezerwami mocy,
pokonując niezawodnie
regularne prędkości taśm
brzegowych od 800 m/min.

Pavel Gerätebau GmbH
Gewerbestraße 4
33790 Halle/Westfalen
Telefon: +49(0)52 01/8 59 96-0
Faks:
+49(0)52 01/8 59 96-11
E-mail: info@pavel-gmbh.de
www.pavel-gmbh.de

