PERSCONTAI NER
OP MAAT

STATIONAIRE PERSEN
Persen voor speciaal werk.
De ICOVA perscontainers type IP 15, IP 20, IP 25 en
IP 30 zijn krachtige persinstallaties, elk bestaande uit
een stationaire persunit en een los te koppelen
container.
Deze perscontainers zijn geschikt voor belading van
middelzwaar tot zwaar afval, afkomstig van bijv.;
productiebedrijven, drukkerijen, supermarkten en
grote kantoorgebouwen.
De doordachte constructie en de hoge perskracht
waarborgen een hoge verdichtingfactor, met gevolg
een substantiële kostenbesparing.
Net zoals alle andere persen uit de IP-serie, zijn deze
ICOVA installaties standaard voorzien van een aanuit schakelaar, een sleutelcontact en een
tijdschakelaar, waardoor de machine na gebruik
automatisch uitschakelt.

Aanpassingen voor perscontainers: Vultrechter leverbaar in
diverse afmetingen, geschikt voor handbelading en/of belading
via een hefkantelinstallatie afgestemd op rolcontainers met
een inhoud van 120 t/m 5000 ltr. Of evt. voor
transportbandbelading
Voordelen
• grote verdichting
• kosten verlaging
• absoluut stootvrije werking
• grote vulopening
• diametraal kopschot waardoor 20% meer vulling
• eenvoudige bediening
• geruisarme aandrijving
• volledige nylon lagering
• 100% veilige werking
• praktisch geen onderhoud
• grote laadcapaciteiten
• sterk verminderd brandgevaar.

ICOVA: perst informatie uit uw afval

PERSCONTAI NER
OP MAAT

Type/volume (m3)

IP 15

IP 20

IP25

IP30

Slag volume
Instort opening
Verdichtingsfaktor
Perskracht
Afpersdruk
Verdichtingsdruk
Max. belading
Cyclustijd
Motorvermogen
Aansluitwaarde
Lengte.
Breedte
Hoogte .
Aanrijruimte auto
Gewicht pers
Gewicht container

+/- 1100 ltr.
1600x1000 mm
1:4-1:8
20.000 kg
22.000 kg
2,32 kg/cm2
66 m3/uur
50 sec
7,5 kW
400 V/35 Amp
7700 mm
2630 mm
2360 mm
10000 mm
2400 kg
1600 kg

+/- 1100 ltr
1600x1000 mm
1:4-1:8
25.000 kg
27.000 kg
2,90 kg/cm2
66 m3/uur
50 sec
7,5 kW
400 V/35 Amp
8700 mm
2630 mm
2360 mm
10000 mm
2400 kg
1800 kg

+/- 2500 ltr.
1800x1350 mm
1:4-1:8
42.000kg
46.000 kg
2,96 kg/cm2
150 m³/uur
50 sec
15 kW
400 V/63 Amp.
10900 mm
2630 mm
2750 mm
12000 mm
4800 kg
2000 kg

+/- 2500 ltr.
1800x1350 mm
1:4-1:8
42.000kg
46.000 kg
2,96 kg/cm2
150 m³/uur
50 sec
15 kW
400 V/63 Amp
11900 mm
2630 mm
2750 mm
12000 mm
4800 kg
2200 kg

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

