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Потужний «швед»  найкращий вибір серед пресів !
Кіповальні преси шведської фірми 
«Пресона» серії LP дозволяють 
отримувати високоякісні кіпи із будь-якої 
вторинної сировини - наприклад, із 
паперу, полімерної плівки, алюмінієвих 
пляшок, ПЕТ-тари, а також багатьох 
інших видів твердих побутових та 
промислових відходів. 

Преси виготовляють кіпи з таких 
матеріалів, як:
Гофрований картон, відходи поліграфічної 
промисловості, журнали, газети, ПЕТ-пляшки, 
алюмінієві пляшки, пластикова плівка, тверді 
побутові відходи (ТПВ), та ін.

Габаритні розміри кіпи:
• довжина – може бути встановлена до 2,5 м
• ширина – 1100 мм
• висота - 720 / 750 / 1100 мм

Ми постачаємо потужність!
Обв'язувальний пристрій, який 
встановлюється на пресі фірми «Пресона», 
обв'язує зпресовану кіпу п'ятьма 
вертикальними рядами дроту. В даному 
пристрої мало рухомих частин, що дозволяє 
скоротити витрати на його обслуговування. 
Розміщення кожного вузла із змотаного 
дроту в кутовому положенні контролюється 
спеціальною системою, що підвищує 
ефективність обв'язування при мінімальній 
витраті дроту. Якщо пресується пружній 
матеріал (наприклад, ПЕТ-пляшки), прес 
може бути оснащений додатковим 

В пресах серії LP фірми «Пресона» 
застосовується унікальна технологія 
попереднього ущільнення. Після 
заповнення прес-камери, матеріал 

До 40% економії електроенергії* 
До 10% економії на матеріалах для обв' язування кіп**

обв'язувальним пристроєм, який обв'язує 
кіпу горизонтальними рядами дроту. 
Вторинна сировина пресується в кіпи з 
максимальною щільністю на всіх 
ділянках; параметри довжини та ширини 
кіп повністю контролюються системою. 
Якщо кіпи, які виготоляються на 
підприємстві, призначені для 
спалювання, можна замовити пристрій, 
котрий обв'язує такі кіпи стрічкою,
 що згорає.

спресовується зверху, що позбавляє від 
необхідності зрізати його надлишки. Така 
технологія дозволяє знизити 
зношуваність деталей

пресу та ризик поломки, а також 
скоротити споживання електроенергії.

Половину роботи виконує наш попередній прес 
*) **) У порівнянні з середньою промисловою величиною, в залежності від матеріалу та довжини кіп.



Фірма «Пресона» постачає велику 
кількість модифікацій пресів і 
додаткового обладнання до них. Ви  
можете замовити прес, адаптований до 
потреб особисто Вашого підприємства.  
Крім того:

 Ми надаватимемо підтримку 
протягом всього періоду роботи 
Вашого пресу;

 Ми навчимо Ваших співробітників 
єксплуатувати та обслуговувати прес;

 Мы надамо Вам повний комплект 
документації для всього обладнання 
«Пресона».

 У випадку нестправності обладнання, 
наші співробітники негайно нададуть 
технічну допомогу. На наших складах
у наявності велика кількість запасних
частин.

 У випадку укладання з нами договору 
з профілактично-технічного 
обслуговування, Ви суттєво знизите 
ризик несподіваних несправностей 
обладнання та зупинки виробництва.

Повний контроль
Ергономічна система керування пресом 
фірми «Пресона» спрощує діалог між 
людиною та машиною - з її допомогою 
оператор може легко налаштувати всі 
робочі параметри пресу та контролювати 
хід усіх програм.

Ми постачаємо такі види 
додаткового обладнання, як:

 Розподілювач матеріалу (для
пресування таких відходів, як газети та 
журнали)

 Додатковий обв'язувальний пристрій 
(обв'язування кіп горизонтальними 
рядами дроту)

 Обв'язувальний пристрій, в якому 
використовується стрічка, що згорає

 Перфоратор для ПЕТ-пляшок

 Автоматичний пристрій для контролю
за обриванням дроту

 Відвідний клапан для завантажувального 
отвору.

Простий в обслуговуванні
На всіх пресах фірми «Пресона» поблизу 
обв'язувального пристрою та розподілювача 
матеріалу встановлені сходи та платформи 
для полегшення обслуговування. 
Легкий доступ до всіх точок змащування 
також дозволяє полегшити обслуговування 
пресу. 

Безпека - понад усе! 

Всі рухомі частини 
пресів фірми 
«Пресона» закриті

люками, дверцятами аба заглушками та 
оснащені захистними вимикачами.  Якщо 
під час роботи пресу відкрити будь-який 
люк або дверцята, прес негайно 
зупиниться.  

Всі преси відповідають технічним 
вимогам Європейського Союзу та 
вимогам  CE по електробезпеці. 

Потужність + єфективність + надійність = тривалий термін служби

Пресуйте різні матеріали 
одним пресом!

Більшість параметрів роботи пресу 
залежить від типу пресувального 
матеріалу. Одна модель пресу фірми 
«Пресона» може використовуватися для 
обробки різноманітних типів матеріалу.  
У пам'ять системи записуються та 
запам'ятовуються параметри для кожного 
типу. Інформація про поточну програму 
постійно відображається на дисплеї щита 
керування пресу. У випадку необхідності 
пресування матеріалу іншого типу, 
оператор може легко змінити відповідні 
параметри з цього щита.

Встановіть параметри
роботи пресу відповідно 
до характеристик 
пресувального матеріалу- 
в будь-який момент Ви 
легко зможете 
переключитися на інший 
матеріал. 

Розподілювач 
матеріалу

 Оглядова платформа в зоні завантаження 
 Опорні стійки
 Цифровий дисплей



ТОВ "ГЛОБАЛ РІСАЙКЛІНГ" – дистриб' ютор Presona AB в Україні.  Tel +38 (0)97 4070021, E-mail: sales@ecopres.com.ua | www.ecopres.com.ua

ПРЕССЫ ФИРМЫ «ПРЕСОНА» ЕСТЬ (ПОЧТИ) ВЕЗДЕ
Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бахрейн, Бельгия, Белоруссия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 

Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Корея, Куба, Кувейт, 
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Марокко, Мексика, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, ОАЭ, Польша, Реюньон, Россия, 

Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Швеция, Швейцария, Фарерские о-ва, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония

Фирма «Пресона» - один из ведущих мировых разработчиков 
и производителей прессов
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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.




