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Pentru compactarea eficientă şi econo-
mică a reziduurilor, compactoarele eli-
coidale Werner & Weber sunt alter-
nativa adecvată. Prin modul inovator de
construcţie a melcului, materialul este
mărunţit deja în spaţiul de umplere, ast-
fel se atinge un randament ridicat de
compactare în container. Compactoa-
rele cu melc pot fi folosite pentru com-
pactarea cartoanelor, foliilor, PET-urilor,
ambalajelor din material plastic şi pa-
leţilor de unică folosinţă precum şi pen-
tru ambalaje de unică folosinţă din
lemn. În funcţie de tipul deşeurilor, com-
pactorul elicoidal poate fi dotat cu o in-
stalaţie de alimentare disponibilă
opţional. Aceasta este adecvată mate-
rialului respectiv şi garantează o mani-
pulare fără probleme a rezidurilor şi
debite ridicate.  

Compactoarele elicoidale fabricate de
firma Werner & Weber sunt compacte şi
ocupă puţin spaţiu. Acţionarea spiralei
elicoidale se realizează prin intermediul
motoarelor cu reductor special conce-
pute pentru utilizarea brută în compac-
toare elicoidale cu o acţionare robustă
cu lanţ. Mecanismul de transmisie a
melcului este preluat de o îmbinare 
rotativă masivă cu îmbinare dinţată in-
tegrată. Această combinaţie asigură o
siguranţă ridicată în funcţionare şi o du-
rată îndelungată de funcţionare. Îm-
preună cu o unitate de lubrifiere cen-
trală complet automată se reduc la
minim costurile de întreţinere la utiliza-
rea compactoarelor elicoidale Werner &
Weber. Comanda se realizează printr-o
unitate cu memorie programabilă PLC.

Operarea maşinii este uşor de înţeles şi
clară, iar informaţiile afişate, cum ar fi
mesajele de umplere şi altele, facilite-
ază lucrul în siguranţă.

Cu o instalaţie rabatabilă a recipientului
ataşată sau montată staţionar se sim-
plifică şi mai mult umplerea compactoa-
relor elicoidale. Materialul poate fi
acumulat în mod decentralizat în cadrul
întreprinderii pentru a-l direcţiona ulte-
rior către presa elicoidală împreună cu
recipientele cu role. Prin procesul auto-
mat de umplere facilitaţi munca perso-
nalului dumneavoastră şi reduceţi astfel
costurile şi timpul alocat lucrărilor. 

Noi executăm şi livrăm instalaţiile noa-
stre pentru a se adapta exact şi flexibil
condiţiilor de pe şantier. Umplerea com-
pactorului elicoidal este posibilă de la
sol pe partea stângă, dreaptă sau fron-
tală, de pe o rampă de încărcare sau
printr-un perete al clădirii cu jgheab
pentru reziduuri. Spaţiul disponibil şi
necesităţile dumneavoastră sunt deci-
sive.

Noi livrăm containerul de înlocuire cup-
labil în diferite dimensiuni şi modele. Cu
volum maxim sau cu înălţime redusă
pentru instalaţiile din garajele subte-
rane. Atunci când necesarul de spaţiu
sau procesele funcţionale solicită acest
lucru, noi livrăm instalaţiile de depla-
sare a containerelor pentru deplasarea
transversală şi longitudinală sau un ve-
hicul de ridicare a containerelor pentru
a scoate containerul din clădire.

Reduceţi costurile - profitaţi de reducerea maximă a volumului de reziduuri
şi materiale reciclabile şi reduceţi astfel costurile de eliminare a deşeurilor.

Utilizare facilă - Operarea maşinii este uşor de înţeles şi clară, iar acest
lucru facilitează şi simplifică lucrul pentru personalul dumneavoastră.

Orificiu mare de umplere 1450 x 1450mm - cu acest orificiu de umplere
JUMBO, compactoarele elicoidale Werner & Weber nu au concurenţă pe piaţă.

Puternic fără compromisuri - în calitate de producător unic, noi oferim
puteri de acţionare de 7,5 / 11/ 15 / 18 şi 22KW.

¿ Umplere de la sol

¡ Umplere de pe o rampă de încărcare

¬ Umplere printr-un perete al clădirii

Compactor cu melc

Acţionare
unitate de acţionare ranforsată 

suplimentar pentru cupluri maxime
Putere 11 – 22KW

Rulment rotativ masiv
Îmbinare dinţată direct la 

rulmentul rotativ / 
pentru puteri de acţionare de

până la 22KW

Instalaţie rotativă de alimentare
pentru un debit şi mai ridicat

Melcul compactorului
structură conică, extrem de robustă 

pentru utilizare în condiţii dificile

Cuplare
puternică fără compromisuri

cu funcţie "container prezent"

Etanșare
între spaţiul de
umplere şi de
acţionare
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Avantajele
dumneavoastră



mobile cu melc

Date tehnice

SV11.ATSV7.AT Compactoare elicoidale staţionare SV15.AT SV18.AT SV22.AT

WERNER & WEBER GmbH
Schußlinie 1B, A-1110 Vienna
Tel:  + 43-1-544 92 40

e-mail: infoline@werner-weber.com
www.werner-weber.com
Fax: + 43-1-544 92 20

MSV18.ATMSV16.ATCompactoare elicoidale mobile MSV20.AT MSV22.AT MSV25.AT

Greutăţi de umplere container 32m³Greutate/m³ compactatăMaterial

Cartoane din comerţ până la 320 kg/m³ până la 10.200 kg

Paleţi / recipiente de lemn de unică folosinţă până la 200 kg/m³ până la   6.400 kg

Cutii de fructe până la 170 kg/m³ până la   5.450 kg

Folii din material plastic până la 220 kg/m³ până la   7.050 kg

Sticle PET neperforate până la 170 kg/m³ până la   5.450 kg

Sticle PET perforate până la 215 kg/m³ până la   6.900 kg

Așchii rezultate în urma debitării până la 235 kg/m³ până la   7.500 kg

Cu compactorul mobil elicoidal măriţi încă o dată fle-
xibilitatea în utilizare. La aceste maşini, componenta
de presare şi containerul formează o unitate. Nu este
necesară o instalare fixă a maşinii, puteţi amplasa
maşina acolo unde este necesară pe terenul întrep-
rinderii. Costurile suplimentare de racordare şi instalare se reduc la minim. Bineînţeles că şi la utilizarea unui compactor
elicoidal mobil beneficiaţi de avantajele tuturor preselor elicoidale Werner & Weber. Reduceţi costurile, protejaţi mediul
ambiant şi oferiţi personalului dumneavoastră o soluţie facilă pentru eliminarea deşeurilor. Compactoarele noastre eli-
coidale mobile sunt livrate cu puteri de acţionare de 11,0 kW până la 15,0 kW. 

Compactoare

Putere de compactare
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Putere de acţionare [KW] 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0
(Motor electric)

Orificiu de umplere [mm] 1450  x  1450

Dimensiuni (L x l) [mm] 1900  x  2050

Înălţime [mm] 1300 (fără pâlnie)

Greutate [kg] 2350 2350 2500 2600 2750

Racord / alimentare electrica 400V, 50Hz 32/50/62A

Putere de acţionare [KW] 11,0
(Motor electric)

Volum container [m³] 16 18 20 22 25

Dimensiuni (L x I) [mm] 5800/2470 6100/2470 6400/2470 6700/2470 7300/2470

Înălţime [mm] 2750

Greutate proprie [kg] 4700 4900 5100 5300 5500
aproximativă 

Înălţime de umplere [mm] 1580  (fără pâlnie)

Racord / alimentare electrica 400V, 50Hz 32/50/62A

Informaţiile prezentate pot varia în funcţie de dotările maşinii.

Informaţiile reprezintă valori orientative şi depind de material, de umplere, de tipul şi de reglajele maşinii


