Zgniatarki do
odpadów

Niezawodne rozwiązania
dla profesjonalistów

Zgniatarki
do odpadów
Odpady w firmie zajmują wiele miejsca i pochłaniają
wysokie koszty za utylizację. Rozwiązaniem jest
korzystanie ze zgniatarek do odpadów. Zgniatarki
zmniejszają objętość śmieci ponad 10 – krotnie!
Przepełniony kosz, który zajmuje 1100 litrów zamieniają na
120 litrową kostkę. Przekłada się to bezpośrednio na
oszczędności dla firmy, ponieważ zgniatarki zapewniają
minimalizację wydatków związanych z wywozem śmieci
oraz ułatwiają segregację odpadów. Urządzenia są objęte
gwarancją 24 miesięcy i są przystosowane do ciągłej,
wieloletniej pracy.

Zgniatarki zmniejszają objętość śmieci
ponad 10 – krotnie!

Zgniatarki do odpadów

Energooszczędność
Zgniatarki do odpadów są ekonomiczne pod
kątem zużycia energii. Maksymalne zużycie
energii wynosi 1,5 Kw – to mniej niż zużywa
przeciętny odkurzacz.
Dodatkowo urządzenia działają bardzo cicho
i są szczelne, dzięki czemu nie musisz się
obawiać nieprzyjemnego zapachu.

Estetyka
i mobilność
Zgniatarki wykonane są z eleganckiej
chromowanej stali, wyglądają estetycznie i mogą
stać w dowolnym miejscu.

Gwarancja
i serwis
Jesteśmy przekonani o najwyższej jakości
naszych urządzeń, dlatego przez 12 miesięcy
nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne
wsparcie serwisowe.

Zgniatarki
do odpadów
Zgniatarki przeznaczone są do odpadów:
•

Suchych pochodzących z opakowań́ i produkcji,

•

Komunalnych wytwarzanych przez gości
i pracowników.

Model

V 60

V 120

V 240

Odpady suche, mokre, mieszane

Odpady suche, mokre, mieszane

Odpady suche, mokre, mieszane

Pojemność komory

150 litrów

200 litrów

400 litrów

Redukcja objętości
odpadów:

430 litrów do 60 litrów

1200 litrów do 120 litrów

2400 litrów do 240 litrów

7:1

10:1

10:1

165 x 69 x 67

197,5 x 69 x 67

200 x 84 x 82

Siła nacisku:

2,5 t

5t

5t

Czas trwania cyklu:

40 s

40 s

40 s

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

Przeznaczenie

Współczynnik redukcji:
Wymiary (WxSxG, w cm):

Zużycie prądu:

⁰

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ, ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
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www.panorama-arredamento.pl

Adam Kosyl
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