MÁQUINA PARA COMPACTAÇÃO DE LIXO

SUPERLIZZY

500FULL
MÁQUINA PARA COMPACTAÇÃO DE LIXO NÃO SEPARADO

Sistema de espiral com compactação contínua
Introdução dos resíduos através de um painel com
abertura automatica, controlado por sensores de
proximidade
Separação automática de líquidos a partir de
resíduos sólidos
o Compactação de resíduos sólidos para um saco
o Liquidos recolhidos num tanque ou descarregados
directamente no esgoto
o Saco e tanque colocados num carrinho especial

PERSONALIZAÇÃO

Possibilidade d e utilização da máquina para
recolha de resíduos separados por tipo (plástico,
papel, aluminio, ...)

O design eficaz e compacto da
olocada
SUPERLIZZY permite que seja colocada
or.
tanto no interior como no exterior.
a para
SUPERLIZZY pode ser construída
e ou pode
integrar o mobiliário já existente
ser um importante meio de comunicação
unicaçã
ç o
facilmente personalizável.
.
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MÁQUINA PARA COMPACTAÇÃO DE LIXO

SUPERLIZZY

500FULL

COMPACTAÇÃO DE LIXO NÃO SEPARADO

DESIGN GRÁFICO PERSONALIZÁVEL
Profundidade
Largura
Altura
Peso líquido
Alimentação Electr.
Frequência

OPCIONAL

Potência
Nível de Ruído
Saco para sólidos
Tanque para Líquidos
Capacidade de compactação

VIDEO
Ecrã inserido no topo da máquina para mostrar
imagens, anúncios e filmes da sua empresa.
Fácil de ligar a uma fonte externa.
PRINTER
Impressora de rolo adaptada à porta da frente
com um dispensador de talões/recibos. O talão
é emitido automaticamente quando o lixo é introduzido na máquina.

VIDEO

665mm
550mm
1275,5mm
210kg
208/230 (V) monofásico (+/- 10%)
50/60 Hz
Ligação electrica padrão 16 Amp
1100 Watt
<60Db
80lt.
10lt.
até 90%

PRINTER

ORS
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OUTDOORS
Tratamento weatherproof - resistente a intem-péries - permite colocar a SUPERLIZZY no exterior.

All CO.MA.RI. e
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quipment comply with CE machine ru
nd 93/68/CEE)
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