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Komprimering af EPE          
Teknisk dataspecifikation for SK370 
Målsat tegning   

 
 
 
 
 
 
Tekniske modifikationer kan forekomme.  

  

Tekniske data SK370 

Materiale EPE (Non-crosslink) 

Anvendelse Skum dele op til 60 mm tykkelse 

Kapacitet pr. time *) 150-250 kg 

Opnået densitet *) 600 - 750 kg/m³ 

Diameter for blokke 380 x 380 mm 

Mål for tragt, inlet (brede x dybde) 1000x692 mm 

Vægt 2700 kg 

Maskinens dimensioner (LxBxH) (standard) 8047 x 1204 x 2904 mm 

Motorstørrelse 
  

Hovedmotor: 15 kW 
Hydraulisk pumpe: 0,55 kW 
Heavy Duty Opriver: 15 kW 
Doseringssnegl: 1,5 kW  
Blokdeler: 2,2 kW 
Overfalde smeltekammer: 9,6 kW 

Strømforsyning 3 x 400V, 50Hz, 100 A / 32 Amp 

Mærkning CE-godkendt 

*) Afhængig af materialets type og densitet. 
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Komprimering af EPE 
Beskrivelse    

 
EPE (ekspanderet polyethylen) kendes som indpakningsmateriale af følsomme produkter såsom glas og 

elektronik. Med RUNI SK370 sneglekomprimator samt en særlig udviklet heavy-duty opriver kan EPE meget 

effektivt komprimeres til blokke der er særdeles let-håndterbare og nemme at stable, og som ikke udvider sig 

efter komprimering, med densitet på helt op til 750kg/m³. Det komprimerede non-crosslink EPE kan granuleres 

og genanvendes.  

TURN WASTE TO VALUE! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Funktion    

 
Når EPE’en tilføres den specielt udviklede heavy duty opriver bliver det neddelt til mindre stykker. Efterfølgende 

vil sneglen og de hydrauliske kæber automatisk, i samarbejde med RUNIs SK370 maskinkoncept med 

smeltekammer, sørge for at materialet bliver komprimeret til ensartede og let håndterbare blokke, som ikke 

udvider sig efter komprimering. De forskellige integrerede sensorer sikrer nem betjening med bl.a. automatisk start- og 

stopfunktion.  

  

Fordele   
 

  

▪ Skab en indtægt af komprimeret EPE. 

▪ Minimer udgifterne til lager, transport og deponering. 

▪ Reducer manuelt arbejde.  

▪ Sikker og nem betjening med automatisk start og stop. 

  

Muligheder   
 

  

• Transportbånd med speed control, til mere effektiv fødning af systemet.  
• Blokdeler for automatisk deling af blokkene, i længder der passer til sikker stabling efterfølgende. 
• Kran til let håndtering af blokkene, samt stabling på paller.’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniske modifikationer kan forekomme 


