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Predstavujeme RUNI SK120

Ako efektívne
recyklovať polystyrén
Dánsky závitovkový lis RUNI SK120 je schopný efektívne zhutniť
objem odpadového polystyrénu až 50-násobne oproti pôvodnému objemu. Toto lisovacie zariadenie je dokonca nenáročné na
priestor – nie je treba veľkoobjemových košov či kontajnerov. Čo je
však najdôležitejšie, takto zhutnený polystyrén získava špecifickú
hmotnosť až 300 kg/m3 a tak sa z odpadu stáva cenná vstupná
surovina pre recyklačný priemysel.

Možno nič nehovoriace označenie zariadenia, za ktoré však
hovorí jeho výkon a kvalita. Závitovkový lis RUNI SK120 je kompaktné (s rozmermi výška 1,75 x dĺžka 2,95 x šírka 0,50 m), jednoduché a pritom spoľahlivé zariadenie, a je ideálne na zhutňovanie polystyrénu z obalov vznikajúcich v skladoch, obchodných
reťazcoch, priemyselnej výrobe rôzneho charakteru. Ideálny pre
použitie v predajniach s elektronikou, nábytkom, stavebninami, bielou technikou či potravinami (najmä mrazené výrobky). Jeho kompaktnosť a mobilitu oceníte taktiež v rôznych oblastiach výrobného
procesu alebo pri zateplovacích prácach.
Zariadenie je nenáročné na priestor a energiu. Samočinne zlisuje vhodený penový polystyrén a po ukončení lisovania sa automaticky vypne. Lis je možné napájať na 220 alebo 380 voltov. Príkon
motora je 1,5 kW.
V prípade potreby vyššej kapacity spoločnosť RUNI ponúka aj
väčšie stroje SK240 a SK370.
Ak by napriek všetkému zariadenia RUNI nespĺňali vaše požiadavky pre spracovanie vašich odpadov, v prípade záujmu vám vieme ponúknuť lisovacie zariadenia od nemeckej spoločnosti Welger
(www.welger.com).

Spoločnosť INECS – distribútor zariadení RUNI
a WELGER
Takmer 40 rokov dánska spoločnosť RUNI (www.runi.dk) vyrába
zariadenia, ktoré uľahčujú riešenie odpadovej otázky tak v poľnohospodárskom ako aj priemyselnom či recyklačnom odvetví. Od
roku 1996 sa spoločnosť špecializuje na výrobu takzvaných závitovkových lisov, ponúkaných v niekoľkých veľkostných variáciách, ktorých uplatnenie možno nájsť v elektrotechnickom či automobilovom
priemysle, maloobchode, potravinárskom priemysle, ale aj v zberných dvoroch pre odpady a recyklačných spoločnostiach.
Výhradné zastúpenie spoločnosti RUNI a Welger v Českej a Slovenskej republike má Ing. Peter Benko – INECS. Okrem predaja
zariadení vo všetkých modifikáciach zabezpečuje aj záručný
a pozáručný servis týchto strojov.
Spoločnosť INECS vám ponúka:
● spoluprácu, konzultácie a poradenstvo pri projektoch v oblasti
životného prostredia, hlavne odpadového hospodárstva;
● navrhovanie technických riešení a dodávky strojov a zariadení na
spracovanie odpadových materiálov;
● obchodovanie s odpadmi a druhotnými surovinami pri dodržaní
všetkých zákonných požiadaviek.
Svojimi skúsenosťami, kontaktmi a znalosťou trhu s odpadmi
a druhotnými surovinami Vám zabezpečíme komplexné riešenie
vašich odpadov a reálnu úsporu nákladov. Skontaktujte nás a my
vám radi pomôžeme premeniť váš odpad späť na vaše aktíva.
Kontaktné údaje:
Ing. Peter Benko – INECS
Černockého 5
831 53 Bratislava, Slovenská republika
E-mail: peter.benko@inecs.sk, www.inecs.sk
Tel.: +421/903 427 367
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