Rozwiązanie dla utylizacji
monitorów TV i PC

Siła belowania
Specjalista w dziedzinie utylizacji firma L + N Recycling z Bubesheim od dłuższego
czasu zmagała się z trudnym wyzwaniem: tworzywa sztuczne z monitorów TV i PC
powinny być możliwie dobrze sprasowane, jednocześnie jednak w celu późniejszego
sortowania powinny zostać zachowane w jak największych częściach. Rozwiązanie
firma z Bubesheim znalazła w zastosowaniu prasy belującej firmy HSM. Od tego
czasu tworzywa sztuczne trafiają do odbiorców w Azji dobrze zagęszczone, a firma L
+ N oszczędza dodatkowo na kosztach transportowych i procesowych.

Wypowiedź klienta:
„Dla przedsiębiorstwa recyklingowego
naszej wielkości belownica HSM jest
optymalnym rozwiązaniem, także ze
względu na koszty.“
Dr Bernd Funk,
kierownik techniczny firmy L + N Recycling GmbH
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•	Ograniczenie kosztów: Odpada
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usługi kontenerowe, niepotrzebna
jest dzierżawa kontenera zbiorczego
•	Poprawa przebiegu procesu:
Kontrola zgniatania we własnym
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