
PAKETOVACÍ LISY
SE SHRNOVACÍ NÁSYPKOU
❚ Ekonomické zpracování odpadu z lisoven
❚ Dávkovací zařízení s vážením zaváženého šrotu
❚ Ekologicky bezpečný stroj
❚ Vysoký pracovní výkon

Základní technické parametry

standardní provedení

CPS 160 CPS 320 CPS 630

Lisovací síla: poslední operace (dolis) t 160 330 630

Paket                        – výška
                                – šířka

mm
mm

300
300

400
400

600
600

Zavážecí komora      – délka
                                – šířka
                                – hloubka

mm
mm
mm

1 480
900
750

1 650
1 400
1 250

5 000
1 960
1 600

Max. tloušťka ocel. odpadu mm 4 6 8

Max. počet paketů 1/hod. 92 90 48

Max. výkon (ocel. odpad) t/hod. 12,5 28 55

Instalovaný příkon hlavních čerpadel kW 75 2 x 75 3 x 75

Paketovací lisy ŽĎAS nabízí příznivý poměr mezi cenou a výkonem.



Paketovací lis CPS 160 v lisovně výrobce automobilových karosérií

Schéma hydraulických částí lisu CPS

➊

➋

➌

❚ Ekonomické
zpracování odstřižků
z lisoven automobilek

❚ CPS 160 – Průřez
paketu: 300 x 300 mm

❚ CPS 320 – Průřez
paketu: 400 x 400 mm

Paketovací lis CPS 320 ŽĎAS umístěný
v lisovně velké automobilky.

CPS
160

PAKETOVACÍ
LISY

Paketovací lis CPS 180 v montážní hale společnosti ŽĎAS



P A K E T O V A C Í  L I S Y

CPS 320

Paketovací lis CPS 320 je možno
implementovat i do pracovní linky
na zpracování odpadu v lisovnách
automobilek. Pracoviště je vybaveno
dopravníky přivážejícími odstřižky
z jednotlivých lisovacích stanovišť
a po slisování umožňuje odsun paketů
do skladu nebo přímo do expedice.
Při plynulém navážení je dosahován
pracovní cyklus 30 sekund/paket
při průměrné váze paketu 200 kg.

Pohon stroje uložený v samostatné kabině

Lis CPS 320 s násypkou Výstup paketů



HYDRAULICKÝ PAKETOVACÍ LIS 

CPS 630

Hydraulický paketovací lis CPS 630 je určen ke zpracování
amortizačního kovového odpadu ve firmách zabývajících se
úpravou šrotu. Je vhodný pro zpracování např. lehkého
neskladného amortizačního šrotu, zbytků plechu do tloušťky
8 mm, karosérií automobilů, částí zemědělských a dopravních
strojů. K dosažení vysokého výkonu je vhodné instalovat
dávkování pomocí sklopné násypky a zajistit plynulý přísun
odpadu a odbavování paketů.

HYDRAULICKÝ PAKETOVACÍ LIS
Přednosti lisu:

❚ Třístupňová koncepce lisování zaručuje vysokou hutnost
paketů

❚ Vyměnitelné obložení činných ploch lisu z otěruvzdorné oceli
❚ Nože na shrnovací násypce umožňují odstřižení

přečnívajícího šrotu

❚ Pohon tvoří kompaktní montážní celek
❚ Jednoduchá obsluha pomocí dálkového ovládání
❚ Pohon je vybaven záchytnou ekologickou vanou

Pohled na výstup paketů




