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l .  Muovisokki oseteloon pooloimen sisqqn trukki lqvon
poo l le

2, Koneeseen voi syottoo jotetto keskeytyksetto

0 edestokoisin pyorivo telo murskoo jo puristoo jotteen/moterioolin

O puristussuhde erittoin korkeo, jopo 9:1 riippuen moterioolisto

O jotkuvo syotto mohdollisto, syottoluukku voi ollo ouki koneen
koydesso

S moteriooli puristetoon n, I m3:n kokoiseen sokkiin, joko on
trukkilovon 0oollo

{F voidoon sijoftoo joiteen syntypoikolle

C jotkuvo syotto esim, kuljettimello mohdollisto

fi erittoin vormotoiminen jo vohon huoltoo vootivo

C tofioo EU:n seko TUV:n GS-stondordit

# potentoitu loite Eur,No,0l06268

{ffi ollut koytosso joko puolello Eurooppoo yli 10 vuoden ojon
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o
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I

rokenfeellisesti jo ieknisesti
volmis fuofe

o
korkeo loolu
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3, Edestqkoisin pyorivo telo murskoo jo puristoo moterioolin
tehokkoosti - puristussuhde jopo 9:1 moterioolisto
ntDDuen.

4, Trukkilovolle sijoitettu sokki vedetqqn koievosti ulos
koneesto esim, pumppukorryn ovullo,

Asiqkkoiden
kommenlitr

{D ojon jo kustonnusten soosto tyovoimon koytosso

ffi kuljetuskustonnusten minimointi

$ helppokoyltoinen

{ffi jotkuvo syotto

S siistityoymporisto

S tilon soosto verrottuno rullokoihin jc puristimiin - vootii
lottiopinto-oloo voin 

.l,20 
x 

.l,60 
m

{il soveltuu pohville, muoville, styroksille, tolkeille, hedelmolootikoille
seko myos sekojotteelle

0 suunniteltu jotkuvoon pitkooikoiseen koyftoon - Suomessokin
vonhimmot loitteet olleet koytosso yli 10 vuotto

S torjooo koiken koikkioon puhtoon, hygieenisen seko ennen koikkeo
tiloo io kustonnuksio soostovon voihtoehdon

,,7 m3:n pikokontli yhteen
I m3:n sdkkiin"

a

,, Kuljeluskenol vohenivcit
kuudesto yhtoon,

ioten loite on moksonuf
itsenso lokoisin vuodesso. "

I

,,Olin ensiksi epciilevtiinen,
mutto lyhyen oion iolkeen
huomqsin eflci olemme

sdostqneet
kulietuskustonnuksisso
huomoftqvio summio."



Purislusluloksiq

Pohvio Styroksio Sekojotetto

Jotemoterioolio voidoon syottoo loitteeseen keskeyfyksetto jo edestokoisin pyorivo telo
murskoo jo ti ivistoo jotteen I m3:n sokkiin,

Teknisel liedot

A Leveys

B Syvyys

C Korkeus

Voodittovo kork,

Loitteen poino n, 800 kg

Poolin koko I m3

Sohkotiedot: 2,2 kW

1 . 2 1 0  m m

.l,605 
mm

2,200 mm

2,800 mm

380 V/ 50Hz

n, 140 kgn. 250 kg n, 60 kg n, 300 - 700 kg

Osfoskeskuksel
Metro-yhtmd
Koiser's Koffee
Plus Discounter
Tengelmonn
Aldi
L id l
Koufhof
Rqvinlolql
McDonold's
Little Chef
Beefeoier

Hotellil
London Hi l ton
Hotel Ritz
Trusthouse Forte
Teollisuus
Helo
Miche l in
Vorto
[iebher
Kemiqn feollisuus
BASF
Dynomit Nobel

Aulofeollisuus
Volkswogen
Doimler Chrysler
Deutsche Ford
Deutsche Renoult
Rol ls Royce
Eleklroniikkq
3Com
Kodok
Nokio
Hewlett Pockord
Sony

Ponkil
Merr i l l  Lynch
Prudent iol
Bonk  o f  Eng lond
Borcloys Bonk
Kouppokomorif
Sotheby's
Chris i ie 's
Pqlveld
Lufthonso
United Artists
MIV Europe
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