PEL660 Kärlpress kommer att komprimera upp till 3 gånger i en standard 660l
behållare och är lämplig för komprimering av förpackningar och brännbara
fraktioner för återvinning
Avfallsvolym- och avfallshanteringens kostnaderna
minskas med upp till 66 % samtidigt som
den möjliggör mindre, renare och snyggare
avfallslagringsområden.
FÖRDELAR MED PEL660 KÄRLPRESS
•PEL660BC är primad och färdig med en slitstark pulverlack som gör
den lämplig för både inomhus- och utomhusbruk.
•Minskningen av avfallsvolymen minskar behovet av
insamling av ”luft” i avfallet. Detta bidrar till att minska
ditt totala koldioxidavtryck.
•Den tvåhands operativa manöverpanelen gör att
denna maskin säker och enkel att använda.

Pris 47.000kr + frakt & moms
Leasing 1.190 kr/MÅN 36månader

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 660L KÄRL
Mått
Vikt
Strömkälla
Material
Kapacitet
Färg
Driftbuller

1390 × 995 × 1835
285kg
Ström som levereras via ett 13 Amp 3-stifts enfaskontakt / soldrivet alternativ
tillgängligt
Slitstark pulverlack med galvaniserat huvud
3:1
Grön
75d(A)

VAD VÅRA KUNDER HAR SAGT OM
KÄRLPRESSEN OCH VÅRT PRODUKTSORTIMENT:
"Vår sorterinsplats är mycket snäv på utrymme och vi har inget utrymme för ytterligare kärl.
Kärlpressen gör det möjligt för oss att maximera mängden avfall i kärlen så
vi kommer in i soprummet- Malcolm McConkey, McDonalds

PEL 100 liters kärlpress
Kärlpressen för 1100l standard kärl.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 1100L KÄRL
Mått
Vikt
Strömkälla
Material
Kapacitet
Färg
Driftbuller

1390 × 995 × 2050
304kg
Ström som levereras via ett 13 Amp 3-stifts enfaskontakt / soldrivet alternativ
tillgängligt
Slitstark puderrock med galvaniserat huvud
3:1
Grön
75d(A)

Pris 47.000kr + frakt & moms
Leasing 1.190 kr/MÅN 36månader

VAD VÅRA KUNDER HAR SAGT OM
KÄRLPRESSEN OCH PRODUKTSORTIMENTET
"Vår återvinningsstation är mycket snäv på utrymme och vi har inget utrymme för ytterligare kärl eller
papperskorgar.
PEL kärlpress gör det möjligt för oss att maximera mängden avfall genom att reducera luften i behållaren
Nu kommer vi in i soprummet- Malcolm McConkey, McDonalds
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