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EKOSACK 50

Hydraulické lisy

EKOPACK  50.2

Lis má pevnú a stabilnú konštrukciu lisovacej komory na ktorej je 
posuvne uložená lisovacia hlavica. Prítlak je realizovaný prostredníctvom 
hydraulického valca s možnosťou regulácie prítlačnej sily, čo zaručuje 
dlhodobú spoľahlivosť pri dosiahnutí vysokého merného tlaku. 
Lisovací priestor (1/2paleta) je plnený z vrchu. Systém predných dverí 
a vyklápania balíka umožňuje jednoduché vybratie zlisovaného balíka z  
lisovacej komory. Konštrukcia komory umožňuje viazanie balíka viazacou 
PE páskou alebo drôtom na 3 viazacích miestach.

• Lis Ekopack 50.2 je určený prevažne pre obchodné domy, zberné 
centrá, výkupy druhotných surovín, supermarkety, sklady, malé stredné 
i veľké podniky s prítlačnou silou 5 ton.

EKOPACK  50.2

Vonkajšie rozmery (DxŠxV) 1950 x 950 x 1950 mm

Rozmery paketu    (DxŠxV) 750 x 550 x (300–700) mm

Hmotnosť paketu Max. 100 kg

Max. lisovacia sila 5 t ± 5 %

Lisovací tlak 1,3 kg/cm2

Rozmer lisov. komory (ŠxHxV) 750 x 550 x 900 mm

Objem komory 0,371 m3

Typ lisovacej komory Výklopná

Počet lisovacích komôr 2

Počet viazacích miest 3

Čas lisovacieho cyklu 25 s

Príkon/ napätie 1,1 kW / 3 x380 V /50 Hz

Elektrické krytie IP 54

Pohon lisu hydraulický

Hmotnosť stroja 630 kg

EKOPACK  50
     
 Je poloautomatický hydraulický paketovací lis s výsuvným  mobilným 
kontajnerom s prítlačnou silou 5 ton. Ekopack 50  je určený pre 
prevádzky s dennou potrebou spracovania odpadu do 1,5 tony. Lis je 
vhodný pre obchodné domy, výkupne druhotných surovín, malé odchody, 
supermarkety, reštaurácie,  malé a stredné podniky, nemocnice, banky, 
administratívne budovy. 
      Lis tvoria dve časti. Prvá časť je vlastný lis obsahujúci hydraulicky 
lisovací mechanizmus s elektronickou reguláciou maximálnej  sily, čo 
zaručuje dlhodobú spoľahlivosť pri dosiahnutí vysokého tlaku. Druhú časť 
tvorí výmenný mobilný kontajner, ktorý umožňuje triedenie odpadového 
materiálu a zároveň zaisťuje veľmi jednoduchú manipuláciu s lisovaným 
odpadom pred i po lisovaní. Takto riešené spracovanie odpadu výrazne 
znižuje náklady na skladovanie a potom aj na jeho likvidáciu.

EKOPACK 50
Vonkajšie rozmery (DxŠxV) 855x680x1950 mm
Rozmery paketu    (DxŠxV) 600 x 400 x (300–700) mm
Hmotnosť paketu Max. 80 kg
Max. lisovacia sila 5 t ± 5 %
Lisovací tlak 2,1 kg/cm2

Rozmer lisov. komory (ŠxHxV) 600 x 400 x 900 mm
Objem komory 0,216 m3

Typ lisovacej komory Výmenná/výklopná
Počet lisovacích komôr 1 a viac
Počet viazacích miest 2
Čas lisovacieho cyklu 25 s
Príkon/ napätie 1,5 kW / 3 x380 V /50 Hz
Elektrické krytie IP 54
Pohon lisu hydraulický

 Hmotnosť stroja s lisovacím kontajnerom 310 kg
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