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Робити довкілля чистим – прибутковий бізнес!
Зробимо наш світ чистішим!
Населення землі зростає щоденно. Ми 
звикли до високих стандартів 
споживання, до постійного зростання 
виробництва, до появи нових товарів та 
послуг. Ми марнотратно витрачаємо 
ресурси землі. Кількість матеріалів, що 
використовуються у процесі 
виробництва, також збільшується у 
загрозливих масштабах, у зв' язку з цим 
виникає необхідність переробки 
відходів виробництва.  Як ми можемо 
вірішити проблему несортованого 
сміття, гори якого накопичуються по 
всьому світу? Як ми можемо захистити 
наше крихке середовище від цієї 
загрози? Відповідь на це запитання - 
глобальна співпраця. Ви повинні знайти 
та реалізувати такі вирішення цієї 
проблеми, які будуть економічно 
обгрунтованими та ефективними не 
лише сьогодні, але і в майбутньому. Це 
як раз і є та сфера, де Пресона (Швеція) 
може стати неоціненним партнером у 
співробітництві. Компанія Пресона 
спеціалізується на розробці, 
виготовленні та передачі під ключ 
економічних, розрахованих на  потреби 
конкретного замовника, систем  
переробки відходів (включаючи 
ущільнення та пакетування).

Відходи можуть бути 
цінним ресурсом!

Відсортовані та спресовані в щільні тюки 
відходи - це вже не проблема, а 
сировина. Велика кількість матеріалів, 
переробка яких раніше вважалася 
неможливою або занадто дорогою, 
можуть бути використані повторно для 
виготовлення нових виробів. Відходи 
після переробки можна 
використовувати такох як джерело 
енергії для місцевих промислових 
підприємств. Завдяки пакуванню тюків у 
полімерну плівку, їх можна зберігати на 
відкритому повітрі. Вони не потребують 
додаткових складських приміщень, що 
безумовно полегшує складування та 
транспортування відходів. Пресона - це 
одне із провідних у Європі підприємств 
із виготовлення пакетувальних пресів 
для переробки відходів. Вже більше ніж 
30 років Пресона розробляє та 
виготовляє повністю автоматизовані 
пакетувальні преси для виготовлення 
компактних тюків із матеріалів, що 
найбільше підходять для повторного 
використання: паперові відходи, вироби 

із пластмаси різноманітних форм, 
алюмінієві ємності від напоїв, а також 
побутові та промислові відходи.

Від створення проблеми 
відходів - до економічної 
та ефективної системи 
переробки.

Пресона має багаторічний досвід у 
конструюванні систем переробки 
відходів для найрізноманітніших сфер 
діяльності та навколишніх умов.  “Ноу-
хау”, що були розроблені за ці роки, 
дозволяють компанії запропонувати 
оптимальні рішення для кожного 
конкретного клієнта, як по окремим 
видам обладнання, так і по системі 
загалом.  Комплексне рішення в цьому 
сенсі означає, що Пресона бере на себе 
відповідальність за реалізацію 
контракту повністю, починаючи з 
проектування та розробки конструкції і 
до виготовлення, монтажу та сервісу.  
Клієнт отримує готову систему, яка 
негайно може починати працювати: 
система здається під ключ у повному 
сенсі слова.

Унікальна система 
попереднього ущільнення
Пресона”має у своєму розпорядженні 
найновіші технологіїї та використовує 
всі можливості для покращення якості 
своєї продукції. Одним із прикладів 
лідерства Пресони в цій сфері є 
унікальна система попереднього 
ущільнення, що була розроблена 
спеціалістами нашої компаніїї і сьогодні 
є інтегрованою у всі пакетувальні преси 
компанії. Система попереднього 
ущільнення дозволяє, наприклад, 
виключити використання гільйотин, які 
традиційно застосовуються в 
пакетувальних пресах інших фірм. Ця 
інновація робить обладнання більш 
довговічним - знижується зношуваність 
рухомих частин, а також витрата 
енергії. Наша найновіша розробка - це 
пристрій для автоматичного 
обв' язування тюків пластмасовою 
стрічкою. На сміттєспалювальних 
заводах тюки згорають разом з цією 
обв' язкою. Це дозволяє уникнути 
проблем, які можуть виникнути при 
накопичуванні в пічках для спаювання 
сміття металевого дроту, що 
використовується для пакування.

Попередній та основний преси в вихідних 
станах. Прес камера заповнена

Попередній прес стискає матеріал у прес -
камеру

Основний прес стискає матеріал з 
максимальним тиском. Конвеєр продовжує 
подавати матеріал до завантажувального 
отвору

Коли кіпа досягає заданої довжини, починається 
процес її обв' язування. Основний прес 
продовжує рухатися

Попередній прес повертається до вихідного 
положення і матеріал, що надходить через 
завантажувальний отвір, потряпляє до прес-
камери

Схема 
попереднього 
ущільнення Presona
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1. Приймальний конвеєр +	розривач пакетів
Відходи, 	що надходять з різних джерел (від комунальних служб зі збору та 
санітарного очищення міста,	із промислових зон, з місцевих підприємств, що 
займаються утилізацією відходів і т.п.), завантажуються на приймальний 
конвеєр.

2. Завантажувальний конвеєр
По	похилому конвеєру відходи надходять до станції 
попереднього сортування.

3. Вібраційний стіл
Вібраційний стіл відокремлює дрібні фракції для полегшення сортування руками. 

4. Бункерні конвеєри
Конвеєри із бункерів сортувальної платформи подають вже відсортовані фракції 
на завантажувальний конвеєр пресу.	

5. Сортувальні станції
Кількість фракцій, які повинні бути відсортовані, обумовлює конструкцію 
сортувальної платформи, де відбувається ручне сортування по різноманітних 
фракціях, які після цього надходять до бункерних жолобів.

6. Магнітний сепаратор
Сепаратор	над стрічковим конвеєром визначає металеві предмети у відходах, 
що надходять.

7. Пресс	для	металевих відходів
Металеві відходи	ущільнюються у зручні для
оброблення брикети.

8. Завантажувальні конвеєри
Після сортування матеріал надходить до пресів. 

9. Пакетувальний прес для вторинної сировини
Ущільнює різноманітні фракції у тверді брикети.	 Прес обладнаний спеціальною 
системою швидкого вибору режиму роботи	 (функція	 “Quick	 Select”),	 яка забезпечує 
високу продуктивність та легкість обробки різноманітних видів матеріалів.

10. Пресс	для	ТПВ
Прес може бути обладнаний невеликим конвеєром під обв' язувальним пристроєм 
для безперервного відведення бруду під голками.

11. Пакетувальний пристрій
Пакує тюки зпресованих відходів у полімерну плівку. Тюки	в	такій упаковці захищені 
від впливу повітря, води і шкідливих комах. Їх можна складувати та зберігати на 
відкритому повітрі.
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Фірма «Пресона АБ» - один із провідних світових 
виробників пресів, які обладнані технологією 
попереднього ущільнення. Преси фірми «Пресона» 
виготовляють прямокутні кіпи майже з будь-яких видів 
вторинної сировини - від паперу і пластмаси до 
промислових відходів. Фірма також постачає системи 
екстракціїї вторинної сировини для поліграфічної,  
паперової, пакувальної промисловості та системи 
сортування ТПВ.

Головні офіс та завод нашої компанії (м.  Томе-лілла, 
південна частина Швеції), розташовані в сучасних 
будівлях.  Для нас рабоча атмосфера – найголовніша 
складова еффективного виробництва.  Мы співпрацюємо 
з кращими постачальниками деталей на ринку та 
досягаємо максимального контролю на кожному етапі 
збирання нашого обладнання.

Турбота фірми «Пресона» про навколишнє 
середовище в повному обсязі переноситься на 
виробництво - наприклад, для фарбування обладнання 
ми використовуємо лише фараби на водній основі.  
Товари, які ми постачаємо, відповідають найсуворішим 
стандартам та вимогам з надійності та безпеки, і наше 
головне завдання – постійно підтримувати цю 
відповідність.

ПРЕСИ ФІРМИ «ПРЕСОНА» Є (МАЙЖЕ) ВСЮДИ
Австралія, Австрія,  Аргентина, Бахрейн, Бельгія, Білорусія,  Болгарія, Бразилія, Великобританія,  Греція,  Данія, Єг ипет, Ізраїль, Індія, 
Індонезія, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Китай, Корея, Куба, Кувейт,  Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Малайзія, 
Мексика, Молдова,  Німеччина, Нідерланди,  Норвегія, Пакистан, ОАЕ,  Польща, Реюньон, Росія,  Румунія,  Саудівска Аравія, Сербія, 

Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Україна, Швеція, Швейцарія, Фарерскі о-ви,  
Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Естонія

Фірма «Пресона» - один із провідних світових розробників 
та виробників пресів
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