stroje a zariadenia určené na recykláciu
odpadu a kompostovanie

ZARIADENIA NA DRVENIE A
MIEŠANIE BIOLOGICKÉHO ODPADU
Rad SAM 5/SAM 7

Transformácia odpadu pre zaistenie ochrany životného prostredia

VYUŽÍVANIE

ODPADU

PRE

ZAISTENIE

TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
V posledných rokoch sme svedkami toho, že v rôznych národných politikách
čoraz viac rastie povedomie, ktoré vychádza z nevyhnutnosti orientácie
hospodárstva na trvalo udržateľný rozvoj. Na celom svete sa skúmajú opatrenia
a stimuly, ktoré by zabezpečili takéto smerovanie v primárnom aj priemyselnom
sektore. Jedným z ústredných bodov týchto politík trvalo udržateľného rozvoja je
nakladanie s odpadom pochádzajúcim z ľudských aktivít pre zaistenie ochrany
životného prostredia. Vhodnými transformačnými procesmi sa dá zhodnotiť
práve organická frakcia odpadu. V skutočnosti je možné organický odpad, ktorý
predstavuje významnú časť z celkového množstva tuhého komunálneho odpadu
(asi 40 % v priemyselných krajinách), znovu zaviesť do prirodzeného cyklu
organických látok tak, aby sa zaistila jeho rovnováha. Proces kompostovania sa
takto ukazuje ako jeden z najsprávnejších a najefektívnejších nástrojov, pretože
umožňuje realizovať prírodné javy v krátkom čase a na malom mieste, a to
premenou vzácnych organických zlúčenín na stabilný a hygienizovaný kompost,
ktorý by sa inak ukladal na skládkach. Spoločnosť SEKO ponúka v tejto súvislosti
riešenia prostredníctvom radu strojov určených najmä na správne nakladanie s
organickým odpadom a procesy recyklácie a kompostovania, ktoré umožňujú
dosiahnuť čo najlepšie výsledky z technického aj ekonomického hľadiska.
Medzi jej aktivity na medzinárodnej úrovni patrí dodávka strojov pre zaistenie
rôznych úprav, ako sú napríklad: zariadenia na drvenie a miešanie biologického
odpadu, samochodné prekopávače, preosievače, miešače biologického odpadu
s otvorením vriec.

STIAHNITE SI
KATALÓG
V PDF

ZARIADENIA NA DRVENIE A MIEŠANIE BIOLOGICKÉHO ODPADU

Rad SAM 5/SAM 7

objavte výhody

jednoduchej,
spoľahlivej a

efektívnej
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technológie

Drvenie a miešanie sú základné operácie, ktoré sa musia

výmety podliehajú fermentácii výrazne). Drvenie a miešanie sa

uskutočňovať prostredníctvom konkrétneho zariadenia.

uskutočňuje rozdelením a roztrhaním vláken dvomi špeciálnymi,

Osobitné

miešanie

pomaly sa otáčajúcimi špirálovitými hriadeľmi s konvergentným

biologického odpadu radu SAM 5 a SAM 7 umožňujú dosiahnuť

vinutím, ktoré sú opatrené originálnymi čepeľami a proti-

vyvážené oddelenie a drvenie aj drevených materiálov, vďaka

čepeľami, ktoré pomáhajú oddeliť vlákna drevených výrobkov.

čomu

Je veľmi dôležité, aby celý tento proces nespôsoboval vznik

je

vlastnosti

výstupná

zariadení

hmota

na

drvenie

vhodná

pre

a

pôsobenie

mikroorganizmov.

triesok a pilín. Prítomnosť určitého podielu drevnatých a

Pri procese drvenia sa materiál tiež aktívne zmieša, čo je

nerozpadnutých častí zaisťuje vyvážené prevzdušnenie hmoty.

obzvlášť pozitívna skutočnosť pri dvoch alebo viacerých

Správna pórovitosť navyše umožňuje nadmerné odparovanie

druhoch kompostovacích produktov s rôznym stupňom

vody, čím sa zaisťuje celkové dôležité zamedzenie vzniku

fermentácie (napríklad drevo a konáre všeobecne slabo

hrudiek počas procesu kompostovania.

podliehajú fermentácii, zatiaľ čo tráva, teda organická zložka
tuhých komunálnych odpadov − a zootechnické

MIEŠANIE MATERIÁLOV S RÔZNYM STUPŇOM FERMENTÁCIE POMOCOU DVOCH ŠPIRÁLOVÝCH HRIADEĽOV S
KONVERGENTNÝM VINUTÍM UMOŽŇUJE:
♦

získanie vyváženého pomeru uhlíka a dusíka (C/N) (správna hodnota je 25 : 1 až 30 : 1),

♦

zabezpečenie priepustnosti vzduchu a difúzie kyslíka vo vnútri riadka ( prispieva do tohto procesu štruktúrou riadku a
pravidelným vykonávaním činností prekopávania),

♦

dosiahnutie objemu vody mierne nad 50 % (tráva a OFMSW majú v skutočnosti príliš vysoký obsah vody, ktorý môže často
presiahnuť 80 %).

Rad SAM 5/SAM 7

Zariadenia na drvenie
a miešanie biologického odpadu
Ťahaná verzia pre zapojenie k traktoru
Ťahaná verzia je určená najmä pre obsluhu, ktorá vykonáva

pretože existuje možnosť prenosu údajov do PC a z neho,

zber a znižuje objem malých objemov zeleného odpadu

čo zaručuje pri zbere niekoľko výhod. Tieto stroje sú k

pochádzajúceho zo súkromných alebo verejných záhrad a

dispozícii od 5 do 30 m3 (3 až 0,14 stopy3) a môžu byť

parkov. Za týmto účelom je možné vykonať homologizáciu

vybavené zadným nakladačom alebo žeriavom s vidlicou

pre premávku na pozemných komunikáciách. Spomedzi

na nezávislé nakladanie odpadu.

najrôznejších dostupných doplnkov za zmienku obzvlášť
stojí špeciálny systém váženia,
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Rad SAM 5/SAM 7

Drviče biologického
odpadu s otváraním vriec

Čerstvo orezané konáre, vetvičky, drevnaté časti a rastlinný
odpad je každý rok ťažké zlikvidovať, a to najmä v lete.
Rastlinný odpad môže byť skutočným problémom a jeho
likvidácia si vyžaduje istý čas a úsilie.
So zariadením Samurai 7 môžete efektívne spracovať
všetok svoj zelený odpad a ušetriť tak čas. Ťahaná verzia

Najvhodnejšie pre zaistenie tohto dôležitého procesu

Poďme odpad transformovať a pomôcť tak životnému

bola navrhnutá na zníženie objemu vetvičiek, kríkov a

spracovania prichádzajúceho odpadu sú drviče s otváračom

prostrediu! Naše drviče biologického odpadu Green Line

zvyškov zelene vo viváriách, záhradách alebo parkoch a na

vriec značky Seko, pretože vrece sa otvorí ale nerozdrví,

vám umožnia reprodukovať prírodné deje v krátkom čase a

podrvenie konárov s priemerom 8 − 10 cm. Vďaka svojim

takže sa plast úplne zachová.

na menšom priestore: premieňajú vzácne organické

technickým vlastnostiam je ideálna na miešanie a drvenie

Vďaka svojej vysokej produktivite, výkonu a absolútnej

materiály na stabilný a dezinfikovaný kompost, čím

materiálov s rôznym stupňom fermentácie. Tieto stroje

spoľahlivosti je tento stroj dôležitým prvkom v systémoch

zamedzujú jeho uloženiu na skládkach. Objavte silu našich

môžu

spracovania komunálneho odpadu.

drvičov biologického materiálu s otvorenými vrecami.

byť

schválené

pre

pohyb

po

pozemných

komunikáciách pre rôzne potreby zberu.
Zariadenia na drvenie a miešanie biologického odpadu
Stroje Samurai je možné prispôsobiť a plniť tak akékoľvek

značky Seko sú ideálne na rýchle drvenie konárov a

potreby obsluhy.

zelených zvyškov z parkov, záhrad, viníc, ako aj

Tieto stroje majú celý rad príslušenstva a voliteľných

organických frakcií tuhého komunálneho odpadu, a

doplnkov vrátane dopravníka s dĺžkou do 5 000 mm, žeriava

vytvárajú tak perfektný základ pre kompost.

s vidlicou na nezávislé plnenie hmoty, zadného nakladača,
dvojitej

nápravy

a

dielov

z

vysokopevnej

alebo

nehrdzavejúcej ocele.
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Rad SAM 5/SAM 7

Zariadenia na drvenie a
miešanie biologického
odpadu
Stacionárna verzia s elektrickým motorom
Zariadenia na drvenie a miešanie biologického odpadu značky Seko,
vybavené najmodernejšou technológiou pomalého šneku s drviacimi
lopatkami, sa používajú najmä v priemyselných zariadeniach, kde sa
môžu ovládať aj na diaľku pomocou počítača. Vďaka nízkej hladine
hluku motora a samotného zariadenia na drvenie a miešanie je táto
verzia ideálna na použitie v akomkoľvek prostredí.
Táto

verzia

najpoužívanejšou

a

nepotrebnejšou

vo

všetkých

prevádzkach kompostovania a na skládkach, ktoré si vyžadujú výrazné
zníženie objemu odpadu, a to vďaka vlastnostiam, akými sú
spoľahlivosť, vysoký výkon a bezpečnosť. Je to rad viacúčelových
strojov schopných spracovať akúkoľvek hmotu, a to od mokrej frakcie po
zelené zvyšky z údržby parkov a záhrad, ako aj splaškové kaly, rašelinu,
pôdu, sušený digestát a ďalšie.

Vysokovýkonné stroje značky Seko s dlhou životnosťou a

ktorý obsahuje organické frakcie tuhého komunálneho

elektrickým motorom sú určené do prostredí, v ktorých sa

odpadu, bahno, látky s rôznym zložením a vetvičky alebo

tolerujú len minimálne emisie hluku, a do prevádzok

iné štruktúrne činidlá.

kompostovania, na skládky a zariadenia

Existujú 3 fázy:

s dlhými pracovnými cyklami, ktoré vyžadujú intenzívnu

♦ príjem a výber materiálov,

hodinovú výrobu.

♦ fáza intenzívnej fermentácie a sanitácie,
♦ fáza dozrievania.

Stroje značky Seko sa používajú na úpravu mechanicky a
biologicky sušeného digestátu, ktorý pochádza z
anaeróbneho rozkladu rastlinami produkujúcimi biometán,

Zistite,

ako

dosiahnuť

dokonalosť

pomocou

našich

zariadení určených na drvenie a miešanie.

Stacionárna elektrická verzia s kolesami pre pohyb vo vnútri závodu
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Rad SAM 5/SAM 7

Zariadenia na drvenie
a miešanie biologického odpadu
Stacionárna verzia s naftovým motorom
Hlavnými charakteristikami verzie s naftovým motorom sú

Vďaka nízkej hlučnosti a dlhej životnosti zaručujú tieto

flexibilita a bezpečnosť. Tieto vlastnosti zvyšuje najmä

motory vysoký krútiaci moment a výkon s maximálnou

hydrostatická prevodovka s automatickým spätným chodom

účinnosťou paliva.

otáčania drviacich hriadeľov, aby boli chránené pred

Obsluha má ľahký prístup k motorového priestoru a

náhodným vniknutím cudzích predmetov do stroja. Tieto

centralizovanému ovládaciemu panelu, aby mohla voľne

stroje sú vybavené výkonnými ekologickými motormi

vykonávať akékoľvek kontrolné a údržbárske práce.

poslednej generácie, ktoré sú certifikované, pokiaľ ide o
emisie.

Stacionárna elektrická verzia pre závody na recykláciu odpadu
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Drviče biologického odpadu značky Seko, ktoré sú vyrobené

a premení na látku podobnú zemine, čiže na úrodný humus.

Rad SAM 5/SAM 7

tak,

Stroje značky Seko môžu byť vybavené krytom s ochranou

Zariadenia na drvenie
a miešanie biologického odpadu

aby

poskytovali

ekologické

riešenie

pre

zneškodňovanie organického odpadu, môžu drviť zelený
odpad, ktorý sa po vhodnom podrvení, zmiešaní a
prevzdušnení rýchlo rozloží pri náležitom prísune kyslíka

proti zápachu pre obzvlášť prašné prostredia.

Verzia so sklzovým rámom a naftovým motorom
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vozidlá

zadnú časť nákladného vozidla s využitím špeciálneho

Rad SAM 5/SAM 7

demontovateľné systémy, ktoré sa pohybujú pri naložení

systému, ktorý umožňuje jeho zavesenie prostredníctvom

pomocou zariadení inštalovaným na samotnom vozidle,

hydraulických pripojení.

pričom počas manipulácie dochádza k zmene vyváženia.

Najlepším výsledkom spoločnosti Seko je spokojnosť

Takéto systémy si nachádzajú uplatnenie pri zbere,

zákazníka, a preto náš tím výskumu a vývoja neustále

Zariadenia na drvenie
a miešanie biologického odpadu

spracovaní a preprave najrôznejších druhov odpadu a môžu

pracuje

Verzia montovaná na nákladné vozidlo s naftovým motorom

sa

vysokokvalitných štandardných riešeniach.

Spoločnosť

plniť

Seko

ľahko

na

inštaluje

na

parkovisku.

nákladné

Pomocou

vhodných

mechanizmov sa potom drvič značky Samurai premiestni na

na

inovatívnych,

prispôsobených

a

Zber a drvenie organického odpadu, ktoré vykonávajú

ideálne riešenie pre zber odpadu, najmä pre zelený odpad,

špecializované spoločnosti, ako aj orgány verejnej správy,

konáre, odrezky atď., a následné zníženie objemu odpadu.

je možné zabezpečiť zariadeniami na drvenie a miešanie

Tieto stroje v skutočnosti umožňujú kombinovať flexibilitu

biologického odpadu vo verzii pevne montovanej na

svojho pôvodného systému drvenia a miešania s takou

nákladnom vozidle.

ľahkosťou a rýchlosťou pohybu, ktorú umožňuje iba

Tieto stroje bezpochyby predstavujú

nákladné vozidlo.

VÝHODY TÝCHTO STROJOV
♦ Pozoruhodné zníženie objemu a skladovacích

priestorov.
♦ Ľahké plnenie a vysypávanie akejkoľvek hmoty,

najmä zelených zvyškov.
♦ Drvenie a miešanie hmoty počas presunu z jedného

miesta na druhé.
♦ Dodávka hotovej nasekanej a zmiešanej hmoty do

kompostárne pre následné spracovanie.
♦ Výrazné zníženie nákladov na správu.
♦ Možnosť vybavenia žeriavom a systémom na

nakladanie odpadkových kontajnerov.
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ZARIADENIE NA DRVENIE A MIEŠANIE BIOLOGICKÉHO ODPADU
RADU SAM 5 – SAM 7 GREEN A COMPOST
STACIONÁRNA VERZIA GREEN A COMPOST S NAFTOVÝM MOTOROM
ŤAHANÁ VERZIA
model

dĺžka
mm/palec

šírka
mm/palec

výška
mm/palec

výkon
výkon m3/hod. − kub.
stopa/hod.

model

dĺžka
mm/palec

šírka
mm/palec

SAM 7 450/70-GC/MD

5900/232

2100/83

výška
mm/palec

kapacita
kontajnera
m3/kub. stopa

váha
kg/libry

výkon
kW/HP

výkon
výkon m3/hod. − kub.
stopa/hod.

2382/94

7/247

5300/11684

55/74

20/25 − 706/833

55/74

25/30 − 833/1059

kapacita
kontajnera
m3/kub. stopa

váha
kg/libry
3900/8598

37/50

25/30 − 883/1059

SAM 7 450/90-GC/MD

6400/252

2100/83

2382/94

9/317

5600/12345

SAM 7 450/110-GC/MD

6800/268

2100/83

2382/94

11/388

5900/13007

55/74

30/35 − 1089/1236

11/388

6900/15212

90/121

35/40 − 1236/1412

výkon
kW/HP

SAM 5 450/90-GC/T

5404/213

1905/75

2391/94

9/317

SAM 5 450/110-GC/T

5854/230

1905/75

2391/94

11/388

4200/9259

44/59

30/35 − 1059/1236

SAM 5 500/110-GC/T

5708/224

2045/80

2443/96

11/388

5200/11494

59/79

35/40 − 1236/1412

SAM 7 550/110-GC/MD

6700/264

2300/91

2521/99

SAM 5 500/130-GC/T

5708/224

2045/80

2656/104

13/459

5400/11904

59/79

35/40 − 1236/1412

SAM 7 550/130-GC/MD

6700/264

2300/91

2771/109

13/459

7200/15873

90/121

35/40 − 1236/1412

SAM 5 500/150-GC/T

6308/248

2045/80

2656/104

15/530

5700/12566

66/88

40/45 − 1412/1589

SAM 7 550/150-GC/MD

7300/287

2300/91

2771/109

15/530

7400/16314

90/121

40/45 − 1412/1589

SAM 5 500/170-GC/T

6608/260

2335/92

2691/106

17/600

5900/13007

66/88

45/50 − 1589/1766

SAM 7 550/170-GC/MD

7600/299

2335/92

2803/110

17/600

7600/16755

90/121

45/50 − 1412/1765

SAM 5 600/200-GC/T

7326/288

2335/92

2791/110

20/706

8100/17857

80/107

55/60 − 1942/2119

SAM 7 600/180-GC/MD

7700/303

2400/94

3094/122

18/636

9300/20503

90/121

45/50 − 1412/1765

SAM 5 600/230-GC/T

7626/300

2335/92

3092/122

23/812

8600/18960

89/119

65/70 − 2295/2472

SAM 7 600/210-GC/MD

8300/327

2400/94

3094/122

21/741

9800/21605

90/121

55/60 − 1942/2119

SAM 5 650/250-GC/T

8013/315

2557/100

3159/124

25/823

10000/22046

118/158

75/80 − 2649/2825

SAM 7 600/230-GC/MD

8600/338

2400/94

3094/122

23/812

10300/22708

90/121

65/70 − 2295/2472

SAM 5 700/300-GC/T

8730/344

2657/104

3264/128

30/1059

11500/25353

185/248

80/100 − 2825/3531

SAM 7 600/250-GC/MD

8600/338

2400/94

3294/130

25/823

10500/23148

90/121

70/75 − 2472/2648

SAM 7 450/70-GC/T

4954/195

1905/75

2382/94

7/247

3800/8377

30/40

20/25 − 706/833

SAM 7 650/270-GC/MD

9100/358

2557/101

3361/132

27/953

12000/26455

129/1473

78/80 − 2754/2825

SAM 7 450/90-GC/T

5404/213

1905/75

2382/94

9/317

4100/9039

37/50

25/30 − 833/1059

SAM 7 700/330-GC/MD

9800/386

2657/105

3462/136

33/1165

14000/30865

168/225

80/100 − 2825/3531

SAM 7 450/110-GC/T

5854/230

1905/75

2382/94

11/388

4400/9700

44/59

30/35 − 1089/1236

SAM 7 500/110-GC/T

5708/224

2045/80

2521/99

11/388

5400/11904

59/79

35/40 − 1236/1412

SAM 7 500/130-GC/T

5708/224

2045/80

2771/109

13/459

5700/12566

66/88

35/40 − 1236/1412

SAM 7 500/150-GC/T

6308/248

2045/80

2771/109

15/530

5900/13007

66/88

40/45 − 1412/1589

SAM 7 500/170-GC/T

6608/260

2335/92

2803/110

17/600

6100/13448

66/88

45/50 − 1412/1765

SAM 7 600/210-GC/T

7326/288

2335/92

3094/122

21/741

8300/18298

80/107

55/60 − 1942/2119

SAM 7 600/230-GC/T

7626/300

2335/92

3094/122

23/812

8800/19400

89/119

65/70 − 2295/2472

SAM 7 600/250-GC/T

7626/300

2335/92

3294/130

25/823

9000/19841

89/119

70/75 − 2472/2649

SAM 7 650/270-GC/T

8013/315

2557/100

3361/132

27/953

10300/22708

118/158

75/80 − 2472/2825

SAM 7 700/330-GC/T

8730/344

2657104

3462/136

33/1165

11900/26235

185/248

80/100 − 2825/3531

VERZIA GREEN A COMPOST MONTOVANÁ NA NÁKLADNÉ VOZIDLO
S NAFTOVÝM MOTOROM
model
SAM 7 G&C 500/150-GC/MD/TM
SAM 7 G&C 600/210-GC/MD/TM

dĺžka
mm/palec

šírka
mm/palec

výška
mm/palec

kapacita
kontajnera
m3/kub. stopa

váha
kg/libry

výkon
kW/HP

6580/270

2500/98

2550/100

15/530

6500/14330

90/121

výkon
výkon m3/hod. − kub.
stopa/hod.
40/45 − 1412/1589

7380/290

2500/98

2800/110

21/741

8800/19400

90/121

55/60 − 1942/2119

STACIONÁRNA VERZIA GREEN A COMPOST S ELEKTRICKÝM MOTOROM
dĺžka
mm/palec

šírka
mm/palec

výška
mm/palec

kapacita
kontajnera
m3/kub. stopa

váha
kg/libry

výkon
kW/HP

výkon
výkon m3/hod. − kub.
stopa/hod.

SAM 7 450/70-GC/ME

5333/210

1912/75

2217/87

7/247

4000/8818

30/40

20/25 − 706/833

SAM 7 450/90-GC/ME

5783/228

1912/75

2217/87

9/317

4300/9480

30/40

25/30 − 833/1059

SAM 7 450/110-GC/ME

6233/245

1912/75

2217/87

11/388

4600/10141

30/40

30/35 − 1089/1236

model

dĺžka
mm/palec

šírka
mm/palec

výška
mm/palec

kapacita
kontajnera
m3/kub. stopa

váha
kg/libry

výkon
kW/HP

výkon
výkon m3/hod. − kub.
stopa/hod.

SAM 7 500/110-GC/ME

6087/240

1990/78

2302/91

11/388

5600/12346

37/50

35/40 − 1236/1412

SAM 7 G&C 500/150-GC/MD/SC

6800/268

2500/98

2650/104

15/530

7400/16314

90/121

40/45 − 1412/1589

SAM 7 500/130-GC/ME

6087/240

1990/78

2552/100

13/459

5900/13007

37/50

35/40 − 1236/1412

SAM 7 G&C 600/210-GC/MD/SC

7600/299

2500/98

2900/114

21/741

9800/21605

90/121

55/60 − 1942/2119

SAM 7 500/150-GC/ME

6687/263

1990/78

2552/100

15/530

6100/13448

55/74

40/45 − 1412/1589

SAM 7 500/170-GC/ME

6987/263

1990/78

2552/100

17/600

6300/13889

55/74

45/50 − 1412/1765

SAM 7 600/210-GC/ME

7705/303

2156/85

2837/112

21/741

8600/18960

90/121

55/60 − 1942/2119

SAM 7 600/230-GC/ME

7784/306

2156/85

2837/112

23/812

9100/20062

90/121

65/70 − 2295/2472

SAM 7 600/250-GC/ME

7784/306

2156/85

3039/120

25/823

9300/20503

90/121

70/75 − 2472/2648

SAM 7 650/270-GC/ME

8200/323

2318/91

3267/129

27/953

12800/28219

132/177

78/80 − 2754/2825

SAM 7 700/330-GC/ME

9148/360

2352/93

3365/132

33/1165

14500/31967

160/214

80/100 − 2825/3531

model

POSUVNÁ VERZIA VYBAVENÁ RÁMOM VERZIE GREEN A COMPOST

Popisy a ilustrácie uvedené v tomto katalógu sú iba orientačné a nezáväzné. Spoločnosť Seko si vyhradzuje právo na vykonanie najvhodnejších úprav strojov bez predchádzajúceho upozornenia.
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