DIXIPAALAIMET

900%

DIXI-PAALAIMET

enemmän kuin
paalaamatonta!

Puristusvoimaa joka tarpeeseen! Laadukkaat saksalaisvalmisteiset
DIXI-paalaimet auttavat sinua käsittelemään paalattavaa materiaalia
ekologisesti ja taloudellisesti. Lajittelemalla ja kierrättämällä vältät
jätteen syntymistä – ja ennenkaikkea säästät rahaa!

Monipuolisesta DIXI-paalainvalikoimastamme löydät paalaimet joka tarpeeseen
ja käyttöön: niin paperi-, muovi- kuin pahvipaalaimet. Helppokäyttöiset ja turvalliset
laitteet ovat saatavana myös automaattisidonnalla, ja niiden pitkäikäinen hyväksi
todettu tekniikka tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen! Kattava huoltoverkosto takaa
pitkän käyttöiän.
DIXI®-paalain:

Joka tarpeeseen: pysty-, monikammio tai vaakapaalain
Sopivat niin pahvin, paperin kuin muovin paalaamiseen
Erinomaiset käyttöominaisuudet
Helppokäyttöisiä ja turvallisia
Pitkä käyttöikä ja kattava huoltoverkosto
Vaakapaalaimessa automaattisidonta
Hyväksi todettua varmakäyttöistä tekniikkaa
Erinomainen hinta/käyttö-suhde!

Dixipystypaalain

28

Dixivaakapaalain

250

Paalain tulee
kannattavaksi
jo silloin, kun
paalaamatonta jätettä syntyy vähintään
17 rullakkoa/kk!

rullakollista
pahvia tunnissa
rullakollista
pahvia tunnissa

Valitsemalla DIXI®-paalaimen säästät rahaa, tilaa ja luontoa!

DIXI-PAALAIMET

Rullakolliseen
mahtuu paalattua
pahvia jopa

TOIMINTA

PIENET PAALAIMET

SUURET PAALAIMET

(alle 300 kg:n paalien sidonta nylonlangalla)

(yli 300 kg:n paalien sidonta metallilangalla)
Saa säädettyä puristus
voimaa, paalikokoa ja
männän loppuasennon.
Helppo paalien sidonta
laitteen etuosaan
sijoitetulla nauhalla.

Monipuolinen valikoima
takaa sopivan mallin
jokaiseen käyttötarpeeseen.

Vahva, kiinteä,
helppohuoltoinen malli.

Sopii kaikkialle
 Marketit
 Ruokalat, keittiöt
 Ravintolat
 Taloyhtiöt
 Teollisuus
 Pankit
 Sairaalat
 Vanhainkodit
 Vähittäiskauppa
 Hotellit
 Palveluyritykset
DIXI®-paalain sopii kaikkialle, missä käsitellään
paalattavaa jätettä. DIXI®
tulee kannattavaksi jo noin
17 rullakkotyhjennyksen/kk
jälkeen.
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Automaattinen käynnistys
luukun sulkemisen jälkeen –
nopea työkierto.

Nopea työkierto, hiljainen,
Automaattinen käynnistys
luukun sulkemisen jälkeen.

Vahva, kiinteä, helppohuoltoinen malli.

Merkkivalo ilmoittaa,
milloin paali on valmis.

Vakiona teline metallilangoille.

Laite tiivistää jätepinot
tiukoiksi, helposti
poistettaviksi paaleiksi.

Erilaisten DIXI®-paalainten monipuolinen
lisävarustevalikoima pitää sisällään mm.
pölynpoistoliitännän, räjähdyssuojan, hajunpoistolaitteen ja teräslangan sidontalaitteen.

TALOUDELLISUUS

DIXI®-paalain tulee kannattavaksi hankinnaksi
jo silloin, kun paalaamiskelpoista jätettä syntyy
noin 17 rullakollista/kk. Jätekustannukset
voivat laskea jopa 60 %,kun jätteen tai
kierrätettävän materiaalin tilavuutta
pienennetään! Lisäksi arvokasta lattiatilaa
saadaan takaisin varasto- tai tuotanto
käyttöön.
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Automaattinen paalinpoisto: sidotut paalit ovat
valmiita siirrettäväksi
lavalle ja pinottavaksi
varastoon pienempään
tilaan odottamaan
poisvientiä.

Älykäs mikroprosessori
ohjaa käyttöä.

Vaakapaalain vaativaan käyttöön

Erilaisten DIXI®-paalainten monipuolinen
lisävarustevalikoima pitää sisällään mm.
pölynpoistoliitännän, räjähdyssuojan,
hajunpoistolaitteen, paalikärryn ja tölkkipuristimen.

MIKSI DIXI©-PAALAIN?

Pursuamisenestokynnet
estävät kimmoisien
materiaalien
pursuamisen.

Vaativaan käyttöön suunnatut DIXI®-vaakapaalaimet sisältävät
kaksivaiheisen hydraulijärjestelmän massiivisella teholla.
Älykäs koneisto takaa vaihtuvan puristusvoiman, mukautuvan
käytön, säädettävät paalikoot ja automaattisidonnan. Lisäksi paalaimessa on erikoissuuri syöttösuppilo, jossa automaattikäynnistys
sekä linkitys sisäisen syöttöjärjestelmän elektroniseen tarkkailuun.

HELPPOKÄYTTÖISYYS

DIXI -paalaimet ovat helppokäyttöisiä
ja turvallisia. Käsittely-ympäristö pysyy
siistinä, ja miellyttävän ulkonäkönsä
ansiosta paalain voidaan sijoittaa myös
yleisessä käytössä oleviin tiloihin.
®
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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

DIXI®-paalaimen avulla voit käsitellä
jätettä ekologisesti ja taloudellisesti.
Lajittele, vältä jätteen syntyminen,
kierrätä pakkaukset ja muut materiaalit.
Voit vain voittaa. Luonto kiittää!

RAHOITUS

Kauttamme saat
halutessasi myös
edullisen rahoituksen
jätejärjestelmälle.
Kysy lisää rahoitus
ratkaisuista!

MALLISTO

PIENET PAALAIMET (alle 300 kg:n paalien sidonta nylonlangalla)

Malli Kuvaus
4 S

5
S-K

10
S

18
S

Ominaisuudet

Hydraulinen kompakti paa-  Mekaaniset estimet estävät puristettavan materiaalin
lain. neljän tonnin puristus
palautumisen.
voimalla. Hyväksi havaittu,  Näyttö kertoo, kun paalin maksimikoko on saavutettu.
taloudellinen.
 Yksinkertainen, vaivaton paalin sitominen – kevyet
paalit.
Hydraulinen kompakti
 Helppo käyttää – korkea turvallisuus.
pystypaalain viiden tonnin  Nopea työkierto, automaattinen männän palautus,
puristusvoimalla. Hyväksi
alhainen melutaso.
havaittu, laajennettavissa.
 Mekaaniset palautumisenestokynnet estävät
puristettavan materiaalin palautumisen.
 Näyttö kertoo, kun paalin maksimikoko on saavutettu.
Hydraulinen
Automaattinen aloitus: täytä paalain aukosta ja sulje se.
pystypaalain.
 Nopea työkierto, automaattinen männän palautus.
Tehopakkaus pienessä
 Säädettävä puristusaika: materiaalia voidaan säilyttää
tilassa. Kymmenen tonnia
paineen alla.
puristusvoimaa vain 0,7 m²
tilassa.
Hydraulinen pystypaalain  Tietokoneohjaus ilman rajoitinkytkintä. Suunniteltu
18 tonnin puristuvoimalla.
vähäistä ylläpitoa silmällä pitäen. LCD-näyttö.
Vaihteleva, ekonominen ja  Automaattinen aloitus: täytä paalain aukosta ja sulje se.
voimakas.
 Nopea työkierto, automaattinen männän palautus.
 Säädettävä puristusaika: materiaalia voidaan säilyttää
paineen alla.

 Hieman kartion muotoinen paalikammio auttaa
paalin irroituksessa.
 Jämäkkä, kompakti ja vähäistä huoltoa
painottava suunnittelu.
 Yksinkertainen, vaivaton paalin sitominen –
kevyet paalit.
 Hieman kartion muotoinen paalikammio auttaa
paalin irroituksessa.
 Jämäkkä, kompakti ja vähäistä huoltoa
painottava suunnittelu.
 Helppo paalien irroitus ja ulosvienti.
 Nopean työkierron takaa kaksivaiheinen
hydraulinen yksikkö.
 Hydrauliikka sallii suuren puristusvoiman
alhaisella hydraulisella paineella ja
ajotehokkuudella.
 Helppo paalien irroitus ja hydraulinen ulosvienti.
 Nopean työkierron takaa kaksivaiheinen
hydraulinen yksikkö.
 Hydrauliikka sallii suuren puristusvoiman
alhaisella hydraulisella paineella ja
ajotehokkuudella.

SUURET PAALAIMET (yli 300 kg:n paalien sidonta metallilangalla)
25
/30
S

60
S

25
FP

Hydrauliset suurtehoiset
pystypaalaimet.

Hydraulinen pystypaalain,
60 tonnin puristusvoima alhaisella korkeudella. (Vain
219 cm:n korkuinen paalain
voidaan madaltaa 195
cm:iin hetkessä mahdollistaen kuljetuksen mistä
tahansa ovesta.)
Hydraulinen
tynnyripaalain,
25 tonnia voimaa kaataa
raskaimmankin teräs
rummun.

 Tietokoneohjaus ilman rajoitinkytkintä. Suunniteltu
vähäistä ylläpitoa silmällä pitäen. LCD-näyttö.
 Näkyvissä on käynnissä olevan operaation toiminnat ja
mahdolliset virheilmoitukset.
 Paalin koko ja vaihto paperin ja muovin välillä voidaan
ohjelmoida.
 Automaattinen aloitus: täytä paalain aukosta ja sulje se.
 Nopea työkierto, automaattinen männän palautus.

 Säädettävä puristusaika: materiaalia voidaan
säilyttää paineen alla.
 Helppo paalien irroitus ja hydraulinen ulosvienti.
 Nopean työkierron takaa kaksivaiheinen hydraulinen yksikkö.
 Hydrauliikka sallii suuren puristusvoiman
alhaisella hydraulisella paineella ja ajotehokkuudella.

 Tietokoneohjaus ilman rajoitinkytkintä. Suunniteltu
vähäistä ylläpitoa ja huoltoa silmällä pitäen.
LCD-näyttö.
 Paalin koko ja vaihto paperin ja muovin välillä voidaan
ohjelmoida.
 Automaattinen aloitus luukun sulkemisen jälkeen.
 Nopea työkierto, automaattinen männän palautus.

 Säädettävä puristusaika: materiaalia voidaan
säilyttää paineen alla.
 Helppo paalien irroitus eteen sijoitetun
sidontajärjestelmän ansiosta.
 Hydraulinen ja täydellinen paalin ulosvienti.
 Hydrauliikka sallii suuren puristusvoiman
alhaisella hydraulisella paineella ja
ajotehokkuudella.
 Männässä olevat piikit puhkovat reikiä rummun
päälle ilman kiertoa varten.
 Ympäröivä roiskesuoja ikkunalla käyttäjän
täydelliselle suojaamiselle.
 Kova-kromattu mäntä.
 Suojattu sähköiseltä ja hydrauliselta ylikuormitukselta.
 Jämäkkä, suljettu, hitsattu teräsrakenne –
huoltovapaa.

 Automaattinen lopetus puristussykliin: laita rumpu
paalaimeen, paina START-nappia, poista pakattu
rumpu.
 Nesteallas – voidaan liittää hävittämisjärjestelmään.

VAAKAPAALIAIMET (30 SLK / 40 SLK / 50 SLK / 60 SLK)

SLK Täysin automaattisten
vaakapaalainten sarjat,
joilla on kaksivaiheinen
hydraulijärjestelmä sekä
korkea teho.

 Kaikkia toimintoja ohjaa mkroprosessori,
jossa LCD näyttö.
 Vaihtuva puristusvoima ja mukautuva käyttö.

4S

25 S

60 S

LISÄVARUSTEET
4 S

5 S-K

 Paalikärryt
 Siirrettävä rullien
ansiosta

10 S

18 S

25 S

30 S

60 S

 Räjähdys
suojattu
versio
 Siirrettävä
rullien
ansiosta

 Räjähdyssuojattu
versio
 Liitäntä
pölyn
poistolle

 Räjähdyssuojattu
versio
 Liitäntä pölyn
poistolle
 Hydraulinen oven
lukitusmekanismi
 Kaksiosainen
syöttöläppä

25 FP

 Räjähdys-  Räjähdyssuosuojattu
jattu
versio
 Liitäntä
versio
pölyn
poistolle

30
40
50
60
SLK
SLK
SLK
SLK
 Tietokoneohjaus kookkaalla
LCD-näytöllä
 Erittäin suuri sisäänvientisuppilo
kevyellä puomiohjaimella
 Mukautuva suorituskyky
 Vaihteleva puristusvoima
 Tauoton paalitus
 Automaattinen vahvikkeen katkaisu

TEKNISET TIEDOT
4 S
Moottori

kW

Jännite

V/
Hz

Puristusvoima max. kN

5 S-K 10 S

18 S

25 S 30 S 60 S

1,5

1,5

2

4

5,5

230/50
400/50

230/50
400/50

400/50

400/50

400/50

40

60

85

180

250

7,5

300

25 FP

30
SLK

40
SLK

50
SLK

60
SLK

16,1

16,1

31,1

31,5

300

400

500

600

7,5

5,5

400/50

400/50

600

250

Työkierto

s

14

19

29

22

24

29

36

48

29

20

11

13

Puristusaika

s

9

14

19

12

13

14

16

21

18

11

6

21

600 x
480

600 x
390

680 x
620

1070 x
620

1200 x 670

1160 x
550

680 x
950

1050 x
730

1050 x
730

1050 x
730

950 x
680

1250 x
730

1250 x
730

1250 x
730

1550 x
1000

1200

1200

1200

210

Aukon (leveys x
korkeus)

mm

Syöttösuppilo

mm

Aukon korkeus
maanpinnasta

mm

1180

Paalin koko,
L/K/S

mm

600/550/ 700/550/ 700/490/ 1100/700/
600
700
700
700

1200/800/
1200

kg

30–50

40–60

50–80

120–180

250–320 270–360 340–500

mm

765/
1425/
935

860/
1770/
1000

1000/
1920/
720

1520/
1970/
950

1600/3170/1300

1890/
2170/
1400

1200/
2410/
8500

6000/2100/1950

350

550

550

850

1700

2430

750

4700

Paalin maksimipaino *
Kokonaismitat
L/K/S
Yhteispaino

 Säädettävät paalikoot ja automaattisidonta.
 Erikoissuuri syöttösuppilo, jossa automaatti
käynnistys sekä linkitys yrityksen sisäisen
syöttöjärjestelmän elektroniseen tarkkailuun.

5 S-K

* riippuen materiaalista

kg

875

970

980

940

940

1180

210

1200/
800/1100

800/800/300 – 160
150-250

1100/800
/300–1600

200–350 280–500 350–600

5000

6850/
2510/
1970
5500

8000

Asemantie 52,
03100 Nummela

Puh. (09) 279 8110
Fax (09) 279 81121

kapasity@kapasity.fi

www.kapasity.fi

Kapasity

