Hydraulické paketovací lisy
Lis HPL 6,3 a HPLV 6,3
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Hydraulický paketovací lis HPL 6,3 je určen k lisování odpadového papíru,
kartonů, textilu, molitanu, polyetylenových folií atp.
Paketovací lis je dodáván ve dvou provedeních – typ HPL 6,3 s pevnou
komorou, HPLV 6,3 s lisovacím vozíkem.
Základním provedením je lis opatřený pevnou lisovací komorou, její přední
stěnu tvoří dvakrát otevíratelná dvířka. Dvířka a zadní stěna komory jsou zhotoveny
z hranatých trubek. Boční stěny jsou hladké a vyloženy plechem.
Druhým provedením je paketovací lis s lisovací komorou, kterou tvoří
vyjímatelný vozík, jehož přední a jedna boční stěna jsou otevíratelné. Vozík se naplní
mimo prostor lisu. Lis je doplněn nájezdovou rampou. Pokud se použije více vozíků, je
takto možno provádět sběr odpadů s tříděním.
Lisovací beran a dno lisovací komory jsou opatřeny drážkami pro protažení
vázacího drátu či pásky.
Základem lisů je rámová vertikální ocelová konstrukce. Na rámu je umístěn
lisovací přímočarý hydromotor. Dvě vodící tyče vedené pouzdry odstraňují boční
namáhání pístnice hydromotoru. Hydraulický agregát je umístěn na horním trámci
nosné konstrukce.
Ovládání lisu je prováděno elektricky. Elektrovýzbroj je soustředěna
v rozvaděči, který je připevněn na pravé stojině lisu. Rozvaděč obsahuje potřebné
ovládací prvky, jištění a stykače. Pro zapnutí a bezpečné vypnutí lisu je v rozvaděči
vestavěn hlavní uzamykatelný vypínač.
Na přání je možno lis HPL 6,3 vybavit kolečky.
Provedení lisu je možno upravit podle potřeby odběratele, např. pro lisovaní
plechovek, drátů atp.

Technické údaje:

Lis HPL 6,3

Lis HPLV 6,3

63 kN

63 kN

640 x 500 x max 800 mm

640 x 500 x max 800 mm

Zdvih beranu

800 mm

600 mm

Výkon
elektromotoru

2,2 kW

2,2 kW

3 N PE ~ 50Hz 400 V TN-S

3 N PE ~ 50Hz 400 V TN-S

900 mm

800 mm

950 mm

1 080 mm

2 300 mm

2 150 mm

Lisovací síla
Velikost balíku

Napájecí síť
Rozměry: šířka
hloubka
výška
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Paketovací lis HPLV 6,3 s úpravou pro lisování drátů

Paketovací lis HPL 6,3

Paketovací lis HPL 63

Paketovací lis HPL 6,3 upravený prolisování plechovek

