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Caracteristici tehnice
z Afişare cu indicator luminos pentru umplere 3/4 
z Mărirea forţei de presare la închiderea containerului, 

în execuţia de serie
z Placă de presare cu ghidaje din material sintetic, care 

necesită întreţinere minimă
z Piston de presare cu bandă de etanşare la bază, 

la execuţia de serie
z Comandă hidraulică simplă cu numai un singur ventil

hidraulic central
z Comandă electronică simplă, convenţională cu componente

tipizate, universal disponibile
z Inversor de faze în doză CEE, la execuţia de serie

Compactor de gunoi în execuţie scurtă
Compactoarele de gunoi din seria STP-CK/CL sunt prese scurte
de concepţie complet nouă. Avantajul special constă în raportul
optim al lungimii totale faţă de dimensiunea enormă a gurii de
umplere. Printr-un sistem de doi cilindri cu cilindrii încrucişaţi 
s-a putut obţine o construcţie cu gabarit redus cu un volum de
încărcare al camerei de presare mult mărit. Presele sunt indica-
te pentru gunoi industrial uşor şi resturi de ambalaje cum ar fi
hârtia, cartoanele, etc.

STP-CK

Avantaje
z Deschizătură de umplere extrem de mare (1950 x 1695 mm 

la STP-CL)
z Capacitate enorm de ridicată de prelucrare 

(de ex. STP-CL 2,2m3/cursă)
z Forţă de presare enorm de ridicată, până la 360kN (STP-CL.75)
z Muchie joasă de încărcare 1.370 mm pentru încărcare comodă
z Presa corespunde directivei UE pentru maşini 98/37/EG
z Şi este construită conform prescripţiilor „CE” de prevenire a

accidentelor

STP-CL
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EL

STP-CK/CLseria

Compactor de gunoi JUMBO 
Prese în execuţie scurtă

Container Tipul Volumul
(m3)

P21 21
P22 22
P23 23
P24 24
P25 25
P26 26
P28 28
P29 29
P30 30
P31 31
P32 32

Modificarile tehnice sunt rezervate

Type STP-CA STP-CA.1300 STP-CK STP-CL STP-CL.75
Volumul camerei de presare [m3] 1,36 1,91 1,57 3,14 3,14
Volumul cursei [m3] 1,14 1,49 1,34 2,23 2,23
Durată teoretică min. a cursei 
înainte- înapoi [s] 30 48 30 49 49
Capacitatea teoretică 
de presare maximă [m3/h] 138 110 162 164 164
Forţă de presare standard [kN] 250 275 270 270 330
Forţa maximă de presare [kN] 270 290 300 300 360
Lungimea gurii de încărcare EL [mm] 980 1400 925 1695 1695
Lăţimea gurii de încărcare [mm] 1400 1400 1950 1950 1950
Înălţimea de încărcare [mm] 1350 1350 1370 1370 1370
Lungimea totală A [mm] 2000 2790 1985 2775 2775
Lăţimea totală [mm] 2515 2515 2750 2750 2750
Înălţime totală [mm] 1760 1760 1440 1440 1440
Adâncimea de scufundare
placă de presare [mm] 160 160 220 220 220
Cursa plăcii de presare [mm] 1230 1600 1190 1980 1980
Greutate totală inclusiv agregatul [kg] 1850 2280 2400 2560 2650
Putere motor [kW] 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5
Acţionare electrică 400V, 50Hz, 16/32A
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Compactor de gunoi în execuţie scurtă
Presele de gunoi din seria noastră STP-K îmbină înalta stabili-
tate şi productivitate cu forma constructivă scurtă. Presele
corespund în concepţia lor de bază cu presele noastre robuste
de mare productivitate, pentru reduce lungimea totală, aici 
s-a utilizat însă tehnologia modernă cu doi cilindri.
Această formă constructivă cu gabarit redus combină un volum
maxim de încărcare cu o lungime totală minimă.
Presele sunt indicate pentru majoritatea tipurilor de gunoi indu-
strial şi de ambalaje cum ar fi hârtia, cartoanele, etc.

Accesorii
z Poziţie limită a plăcii de presare „deschis" sau 
z „închis”
z Capacul gurii de umplere de formele cele mai diverse, 

pentru fiecare caz în parte
z Semnalizare telefonică nivel de umplere prin serviciul SMS
z Comandă de la distanţă prin cablu şi conector de 

transmiterea datelor
z Dispozitiv de basculare a recipientului integrat sau mobil

pentru diverse tipuri şi dimensiuni de recipienţi 

STP-KSTP-K

Avantaje
z Construcţie robustă cu tablă groasă extrem de rezistentă
z Deschizătură mare de umplere (1300 x1700 mm la STP-K 2300)
z Capacitate mare de prelucrare (de ex. B. STP-K 2300

2,26m3/cursă)
z Forţă de presare enorm de ridicată, până la 340kN 
z Muchie joasă de încărcare 1.350 mm pentru încărcare 

comodă
z Presa corespunde directivei UE 98/37/UE pentru maşini şi 

este construită conform prescripţiilor „CE” de prevenire 
a accidentelorCaracteristici tehnice

z Afişare cu indicator luminos pentru umplere 3/4 
z Mărirea forţei de presare la închiderea containerului, 

în execuţia de serie
z Placă de presare cu ghidaje din material sintetic, care 

necesită întreţinere minimă
z Piston de presare cu bandă de etanşare la bază, în 

execuţia de serie
z Comandă hidraulică simplă cu numai un singur ventil

hidraulic central 
z Comandă electronică simplă, convenţională cu componente

tipizate, care sunt universal disponibile

STP-Kseria

A

EL

Tipul STP-K STP-K STP-K
1800 2300 2300 S

Volumul camerei de presare [m3] 1,81          2,26           2,26
Volumul cursei [m3] 1,76           2,11 2,11
Durată teor. min.acursei înainte-înapoi [s] 40 55 36
Capacitatea teoretică de presare max [m3/h] 161 137            212
Forţă de presare standard [kN] 320 320 320
Forţa maximă de presare [kN] 340 340             340
Lungimea gurii de încărcare EL [mm] 1000 1300           1300
Lăţimea gurii de încărcare [mm]      1700          1700          1700
Înălţimea de încărcare [mm] 1350          1350          1350
Lungimea totală A [mm] 2390          3490 3490
Lăţimea totală [mm] 2500 2500 2500
Înălţime totală [mm] 1500 1500 1500
Adâncimea de scufund. placă de presare [mm] 300 300            300
Cursa plăcii de presare [mm] 1480 1775 1775
Greutate totală inclusiv agregatul [kg] 3140 3810 3840
Putere motor [kW]        7,5 7,5 11
Acţionare electrică 400V, 50Hz, 32A

Modificarile tehnice sunt rezervate

Prese de gunoi 
scurte şi puternice
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Caracteristici tehnice
z Afişare cu indicator luminos pentru umplere 3/4 
z Mărirea forţei de presare la închiderea containerului, 

în execuţia de serie
z Placă de presare cu ghidaje din material sintetic, care 

necesită întreţinere minimă
z Piston de presare cu bandă de etanşare la bază, în 

execuţia de serie
z Comandă hidraulică simplă cu numai un singur ventil 

hidraulic central 
z Comandă electronică simplă, convenţională cu 

componente tipizate

Presele de gunoi staţionare din seria STP sunt în special indicate pentru compactarea de mari cantităţi de gunoi industrial de greuta-
te mijlocie până la mare cum ar fi cutii de carton, mucava, cutii de lemn, gunoi menajer şi altele similare.  Prin construcţia robustă cu
un cilindru central de presare, forţele care apar sunt distribuite optim. Prin aceasta rezultă o durată mare de viaţă şi o uzură redusă.
Forţa mare de presare şi capacitatea enormă de prelucrare contribuie esenţial la reducerea costurilor şi implicit la o eliminare econo-
mică şi ecologică a gunoiului.

Avantaje
z Construcţie foarte robustă prin utilizarea de tablă groasă extrem

de rezistentă
z Gură mare de umplere (2000 x 1700 mm la STP-3300)
z Capacitate mare de prelucrare (de ex. B. STP-3300S, 312m3/oră)
z Forţă de presare enorm de ridicată, până la 400kN 
z Muchie joasă de încărcare 1.350 mm pentru încărcare comodă
z Presa corespunde directivei UE 98/37/UE pentru maşini şi este

construită conform prescripţiilor „CE“ de prevenire a accidentelor

Tipul STP STP STP STP STP STP STP STP STP
1600 2200 1800 2300 2300 S 2900  2900 S 3300 3300 S

Volumul camerei de presare (m3) 1.59 2.00 1.81 2.26 2.26 2.88 2.88 3.34 3.34
Volumul cursei (m3) 1.58 1.89 1.79 2.14 2.14 2.62 2.62 3.00 3.00
Durată teor. min.acursei înainte- înapoi (s) 48 57 48 57 43 48 31 54 34
Capacitatea teoretică de presare max (m3/h) 119 119 135 135 179 196 306 199 312
Forţă de presare standard (kN) 320 320 320 320 320 320 320 380 380
Forţa maximă de presare (kN) 340 340 340 340 340 340 340 400 400
Lungimea gurii de încărcare EL (mm) 1000 1300 1000 1300 1300 1700 1700 2000 2000
Lăţimea gurii de încărcare (mm) 1500 1500 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Înălţimea de încărcare (mm) 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Lungimea totală A (mm) 3490 4440 3490 4440 4440 4880 4880 5920 5920
Lăţimea totală (mm) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Înălţime totală (mm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Adâncimea de scufund. placă de presare (mm) 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Cursa plăcii de presare (mm) 1500 1800 1500 1800 1800 2200 2200 2500 2500
Greutate totală inclusiv agregatul (kg) 3240 3780 3340 3880 3910 4560 4590 4820 4850
Putere motor (kW) 7.5 7.5 7.5 7.5 11 15 15 15 15
Acţionare electrică 400V/50Hz/32A-54A
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Prese de mare capacitate 
pentru condiţii grele

WERNER WEBER WERNER & WEBER GmbH
Schußlinie 1B, A-1110 Vienna

Tel:   + 43-1-544 92 40
Fax: + 43-1-544 92 20

e-mail: infoline@werner-weber.com
www.werner-weber.com


