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Prese mobile 
de gunoi

www.werner-weber.com
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universale

Capac peste deschizătura de umplere

Seria MPC 20-N.AT

Presele mobile de gunoi de la firma Werner &
Weber sunt compacte, economice ca spaţiu
ocupat şi, datorită mobilităţii, sunt flexibile în
utilizare. Presele de gunoi comprimă deşeurile
sau materialele reciclabile într-un recipient în-
chis şi reduc astfel costurile cu personalul şi de
transport.

Un alt avantaj deosebit al preselor mobile de
gunoi este acela că instalarea nu necesită alte
amenajări constructive. Dacă dispuneţi de 
suficient spaţiu şi aveţi o sursă de curent în
apropiere, puteţi instala maşina imediat. Ra-
cordaţi-o printr-un cablu la sursa de curent şi
maşina este pregătită de funcţionare. Dome-
niul de utilizare al preselor este acela de a
compacta deşeuri de volum mare, cum ar fi
ambalaje, cutii şi ambalaje din carton, folii etc.
de la spaţii comerciale mari sau mici, cât şi din
alte unităţi de industrie mare şi mică.  

Operarea cu maşina este uşor de înţeles şi
clară, iar informaţiile afişate, cum ar fi mesa-
jele de umplere şi altele, facilitează lucrul în
siguranţă. Presele de gunoi Werner & Weber
sunt uşor de utilizat datorită înălţimii de
încărcare scăzute şi mărimii deschizăturii de

încărcare. Umplerea presei de gunoi este po-
sibilă de la sol, de pe o rampă de încărcare
sau printr-un perete al clădirii cu jgheab pentru
deşeuri.

Vă oferim o gamă largă de dotări suplimen-
tare. Livrăm capace pentru deschizătura de
umplere în diferite variante, componente de
utilizare pentru ca presă să poată fi încărcată
de pe ambele părţi de către autovehiculul de
salubritate, trape de golire cu garnitură, sistem
de comandă de la distanţă al maşinii prin
cablu şi fişă de date, sisteme pentru mesaje
de umplere sau de stare a funcţionării prin
GSM şi multe altele.

Cu un dispozitiv de basculare a recipientului
ataşat sau montat staţionar, se simplifică şi
mai mult umplerea presei de gunoi. Materialul
poate fi colectat descentralizat în regim intern
de întreprindere, pentru a fi direcţionat ulterior
către presa de gunoi cu ajutorul recipientelor
pe role. Prin procesul automat de umplere fa-
cilitaţi munca personalului dumneavoastră şi
reduceţi astfel costurile şi timpul alocat
lucrărilor.

seria MPC

Avantajele
dumneavo-
astră

Reduceţi costurile – profitaţi de reducerea maximă a volumului de reziduuri şi
materiale reciclabile şi reduceţi astfel costurile de transport.

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

Deschizătură mare de încărcare – de ex. 2370x1720mm la seria MPC-L.AT
– cu această deschizătură de încărcare JUMBO, presele de gunoi Werner & Weber nu
au concurenţă pe piaţă.

Puternic și fără compromisuri – masă de umplere mare, de ex. de până la
5 tone de ambalaje din carton sau până la 10 tone de deşeuri menajere.

Seria MPC-L.AT Seria MPC20-N.AT cu dispozitivul de basculare                   Seria MPC-A
pentru recipient 

Gheare de reţinere
pentru sursele de 

revenire a gunoiuluiRaclorul din oţel   
curăţă podeaua din faţa

scutului de presare

Peretele lateral
o foaie de tablă fără
cordoane de sudură

Cârlig frontal pliabil   
pentru o accesibilitate

mai bunăSemnalizare de 
stare plină 75%    

prin lampa de control

Panoul de control 
electric și agregatul 
hidraulic 
în afara zonei murdare, uşor
accesibile din lateral şi din
partea de sus

Trapa de golire 
cu triplă închidere şi cablul
de siguranţă

Scut de presare  
cu o baghetă din 

plastic neîntreruptă
pe podea

Cilindrii
rezemaţi în locaşuri
pivotante

Ușa de 
întreţinere curentă

cu garnitură din 
cauciuc şi limitatoare 

de siguranţă

Schimbător 
de faze 
in doze CEE în 
dotarea de serie

Suprafaţă 
publicitară 
ideală pentru logo-ul
firmei dumneavoastră

¬

* lungime x lățime (1) fără accesorii (2) cu ușă batantă standard

                                                            MPC-A               MPC-K.AT                            MPC-N.AT         MPC-L.AT
Tip                                                           MPC8-A       MPC10-A  MPC16-K.AT.X3 MPC16-K.AT  MPC18-K.AT MPC20-K.AT MPC25-K.AT MPC18-N.AT MPC20-N.AT MPC23-N.AT MPC20-L.AT MPC23L.AT

Capacitate netă a
containerului aprox. [m3] 8            10          16         16       18    20 25 18 20 23              20           23

Capacitate cameră de           
compactare aprox. [m3] 1,79                     3,3                                           4,60  4,99      

Gură de încărcare sus*             [mm] 1440 x 1630              1710 x 1720                              2230 x 1720 2370 x 1720  
Gură de încărcare jos*         [mm] 850 x 1500              950 x 1820                               1450 x 1820     1605 x 1820
Volumul cursei                          [m3]   1,1                      1,4                                                         2,05           2,22             
Înălţime de încărcare [mm] 1320                    1410                                                        1410           1410            
Durata cursei înainte-înapoi        [s]    22               34                                                                 52              56 
Forţă max. compactare           [m3/h] 179                     155                                     148            153
Forţă compactare cilindru         [kN]  236                     369                                     369            369
Lungime totală (1) [mm]     3980      4460      5550           5660 6060 6410 7250 6580 6930       7430    7070 7570
Lăţime exterioară (1)            [mm] 1990 2290          2460                                    2460           2460
Înălţime totală (2)  [mm] 2330 2520                2660                                     2660           2660
Greutate proprie (1)          [kg]       3030      3180      4090           4090 4240 4650 5110 4470 4880      5210    5110 5360
Sarcina maximă admisă           [kg]  12000     15000                                    15000           15000             
Sistem de preluare                                Absetz                                                  Abroll (cu cârlig) EN30722                                      Abroll (cu cârlig) EN30722 Abroll (cu cârlig) EN30722 

Branşament electric                                                   Motor 5,5 kw / 400V, 50Hz-Conector tipizat formă CEE 16A, cu 5 borne                                                                                            M
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Sucursală / fabrică

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

www.werner-weber.com
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ANGLIA
GREENBANK
Sotherby Road - GB -TS3 8BT
MIDDLESBROUGH
www.greenbankwastesolutions.com

BELGIA
SIDALCO BV
Industrieweg 101a
NL-7202 CA ZUTPHEN
www.sidalco.com

BULGARIA
HIDROMAT LTD.
ul. Konstantin Velichkov;
bl.29; vh. B; et.7
BG – 8000 BURG AS
www.hidromat.bg

CIPRU
SHF TRADING CO LTD.
6, Arch. Makarios III
7571 ANGLISIDES 
LARNACA
www.houtris.com

CROAŢIA
EKO LINE TRADE D.O.O
Škofja vas 040
SLO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

DANEMARCA
Skibby Jensen 
Smedie A/S
Fuglebaekvej 6
DK-2770 Kastrup
www.skibbyjensen.dk

ELVEŢIA
BOREMA
UMWELTTECHNIK AG
Niederstettenstrasse
CH–9536 SCHWARZENBACH

www.borema.ch

EMIRATELE ARABE UNITE
Mohammed Tayyeb
Khoory & Sons
Sh. Zayed Road, Near 4th
UAE Dubai
www.mtkhoory.com

FINLANDA
FLAAMING OY
Verstaskatu 2
FIN-15210 LAHTI
www.flaaming.fi

FRANŢA
ALTERVAL SAS
ZAC DE COUPEAUVILLE
Rue de coupeauville
F-76133 EPOUVILLE
www.alter-val.com

GERMANIA
Werner & Weber
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

ITALIA
ARCOIL SAS
Allestimenti Veicoli Industriali
Cia IV Novembre, 4/a
I-35020 TRIBANO (PD)
www.arcoil.it

SLOVENIA
EKO LINE TRADE D.O.O
Škofja vas 040
SLO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

SPANIA
Reciclajes Logisticos, S.L.
C/ Serreria, 18 - 23A
46011 Valencia (España)
www.reciclajeintegral.com

LUXEMBURG
Werner & Weber
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

NORVEGIA
POLAR INTERNATIONAL
Gneisveien 14B,
N – 3205 SANDEFJORD
www.polarint.no

OLANDA
SIDALCO BV
Industrieweg 101a
NL-7202 CA ZUTPHEN
www.sidalco.com

POLONIA
Stalco Industries sp z o o
Ul. Cementowa 1
PL-31 991 Krakau
www.stalco.com.pl

PORTUGALIA
M.C.P. Hilario Baptista
Unipesoal lda.
Rua Miguel 
Bombarda 71,
P 2689 50 SACAVEM
www.mcp.com.pt

ROMÂNIA
Radu Bacila -
Werner & Weber
Str. Dorului Nr.10
RO–307160 Dumbravita
www.werner-weber.com

RUSIA
PRINTSHOP COMPANY LLC
Kosmonavta Volkova
Str. 10, b.1
RU – 127299 MOSCOW
www.proshop.su

SUEDIA
SCANECO WASTE AB
Älvkullevägen 1
S-42372 SVÄE
www.scanwaste.se

THAILANDA
GMC ENGINEERING
700/163 Srinakarin Road,
Suanluang,
THA – 10250 BANGKOK
www.gmc.co.th


