stroje a zariadenia určené na recykláciu
odpadu a kompostovanie

PREKOPÁVAČE KOMPOSTU
PRE LICHOBEŽNÍKOVÉ RIADKY
Rad SCV

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

Pokročilé technológie

PREKOPÁVAČE PRE LICHOBEŽNÍKOVÉ RIADKY

Rad SCV

na premenu
biomasy

Série samochodných prekopávačov SCV zabezpečujú efektívne

Celá hmota je teda dokonale zmiešaná a okysličená, čo je

a silné prekopávanie biomasy na riadkoch, pretože hmotu otáča

nevyhnutné na získanie kvalitného kompostu.

horizontálny šnek.

Všetky modely sú vybavené výkonnými a spoľahlivými

Čepele umožňujú drvenie dlhých vlákien a rozpad hrudiek a

ekologickými motormi.

blokov materiálu.

SAMOCHODNÉ PREKOPÁVAČE
S HORIZONTÁLNYM ROTOROM
Rad SCV320
Samochodné prekopávače radu SCV sú obzvlášť vhodné

okysličovanie celej hmoty, čo je základnou podmienkou

na prekopávanie organického materiálu určeného na

získania kvalitného kompostu.

kompostovanie, na sanáciu kontaminovaných plôch a

Vďaka dlhoročným skúsenostiam spoločnosti SEKO pri

stabilizáciu hnoja. Tieto stroje môžu byť použité na

výrobe samochodných strojov sa tieto zariadenia vyrábajú

prekopávanie lichobežníkových riadkov s dĺžkou od 3,2 m

podľa

(10,5 stopy) do 5,5 m (18 stôp), čím zabezpečujú vysoké

vysokokvalitných materiálov, vďaka ktorým sú dokonale

výkony vďaka extrémne kvalifikovanému konštrukčnému

vhodné na intenzívne nasadenia.

prevedeniu a celkovému dodržiavaniu tých najvyšších

Bočné pluhové dopravníky umožňujú zlepšiť prekopávanie

konštrukčných noriem.

a zaistiť dokonalé tvarovanie a priečnu čistotu riadka.

Miešač s horizontálnym rotorom vyrobený z ocele odolnej

Klimatizovaná kabína je pohodlná a ponúka vysokú

voči opotrebeniu a vybavený pripojenými čepeľami z

viditeľnosť a ergonómiu, čo poskytuje obsluhe najvyšší

volfrámu umožňuje drvenie dlhých vlákien a rozpad hrúd a

komfort a bezpečnosť.

blokov materiálu, čím dosahuje dokonalé miešanie a

najpokročilejších

technológií

s

použitím

Model SCV 320 bez kabíny

Bočné

dopravníky

umožňujú

zlepšiť

prekopávanie a vykonávať tvorbu dokonalých
riadkov a čistenie strán.
Pohyb a

funkčnosť stroja riadia praktické

centralizované ovládacie prvky umiestnené v
dvoch joystickoch v kabíne.

Všetky modely sú vybavené výkonnými a
spoľahlivými

ekologickými

motormi

s

integrovaným elektronickým systémom riadenia.
Tieto motory s vysokým krútiacim momentom a
výkonom zaisťujú vynikajúci výkon s najlepšou
účinnosťou spotreby paliva.
Stroje majú oceľové pásy s gumovými posuvnými
blokmi,

ktoré

sa

cementovaných
absolútnu

ľahko

pohybujú

povrchoch,

účinnosť

prevádzkových podmienok.
POZRITE
SI
VIDEO

za

čo

aj

na

zabezpečuje
akýchkoľvek

SAMOCHODNÉ-PREKOPÁVAČE
S HORIZONTÁLNYM ROTOROM

SAMOCHODNÉ
PREKOPÁVAČE
S HORIZONTÁLNYM ROTOROM

Rad SCV 370

Rad SCV 470

Spoločnosť SEKO je vedúca medzinárodná spoločnosť,

moderného nakladania s odpadom: drvenie, separácia a

Naším prvoradým zameraním bolo vždy rešpektovanie

a biomasa sa efektívne prekope, čím sa zaistí dokonalé

ktorá dodáva technológie a systémy pre mechanické a

biologické spracovanie.

prírody

inovatívneho

miešanie a vynikajúca kvalitu kompostu. Na požiadanie sú

mechanicko-biologické spracovanie tuhého odpadu.

Klimatizovaná kabína je široká, pohodlná, s vysokou

poľnohospodárstva v harmónii so živými bytosťami a

k dispozícii ďalšie voliteľné možnosti, ako je zavlažovanie

Jej sortiment zahŕňa rôzne typy strojov, ktoré pokrývajú

viditeľnosťou a ergonómiou, s zaisťuje maximálne

prostredím, v ktorom všetci žijeme.

aplikované pred prekopávačom prostredníctvom systému

všetky kľúčové fázy procesu

pohodlie a bezpečnosť obsluhy.

Poďme objaviť prekopávače pre moderné kompostárne.

potrubí a dýz a systém spätného výhľadu pozostávajúci z

Okysličovanie, fermentácia, odvod tepla, viac pórovitosti a

farebného monitora a 2 kamier.

priepustnosti materiálu: to sú len niektoré z výhod použitia

Tieto

prekopávača.

znečistenej uhľovodíkmi, pretože hmotu prekopávajú a

Vďaka výkonnému oceľovému šneku odolnému voči

miešajú súčasne.

Model s priečnym dopravníkom

s

cieľom

vývoja

každý

deň

najvýkonnejšie,
vysoko

špičkové

študujeme

inovatívne

a

technologické

riešenia v tomto odvetví.

rozvoj

opotrebeniu s volfrámovými čepeľami sa dlhé vlákna
rýchlo rozdrvia

Na našom oddelení výskumu a

podporiť

stroje

sú

ideálne

na

dekontamináciu

pôdy

PREKOPÁVAČE PRE LICHOBEŽNÍKOVÉ RIADKY − RAD SCV 320

DODÁVKA 3210

DODÁVKA 3548

DODÁVKA 1964

PREKOPÁVAČE PRE LICHOBEŽNÍKOVÉ RIADKY − RAD SCV 370

DODÁVKA 3190

DODÁVKA 5932

DODÁVKA BEZ VYMENITEĽNÝCH
PRVKOV 2543
DODÁVKA 2820

PREKOPÁVAČE PRE LICHOBEŽNÍKOVÉ RIADKY − RAD SCV 470

DODÁVKA SNNN

DODÁVKA 5843

model

dĺžka
mm/palec

šírka
mm/palec

výška
mm/palec

váha
kg/libry

výkon
kW/HP

výkon
výkon m3/hod. − kub.
stopa/hod.

Pracovná šírka
m/stopa

rýchlosť
km/hod. −
m/hod.

maximálna výška
riadku v mm/palca

SCV 320-MD

3277/129

3548/140

3210/126

4600/10141

55/74

250/900 − 8828/31783

3,3/10,8

0-2,5/0-1,5

1300/51

SCV 370-MD

4274/168

4613/182

3562/140

7300/16094

140/188

500/1500 − 17657/52972

4,1/13,4

0-3,5/0-2,2

1600/62

SCV 470-MD

4615/181

5883/232

4339/171

12800/28219

280/375

500/2500 − 17657/88287

5,5/18

0-3,5/0-2,2

2000/79

DODÁVKA 2398
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