
©
 P

re
so

na
 A

B 
20

10
.

SE

The Presona Waste Extraction Systems 



Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av 
pappersspill och makulatur inom grafisk industri, pappers- och wellpappindustri 
samt förpackningsindustri. Det kompletta systemet ger en rad värdefulla 
fördelar:

Rationell hantering – spillet tas om hand direkt vid källan. Via en 
suganslutning transporteras det genom en rörledning till materialavskiljaren 
där papper avskiljs från luft och damm. Det dammfria pappersmaterialet faller 
ned i en komprimator eller balpress.

Bättre arbetsmiljö – de dammproblem som uppstår när man stansar, fräser, 
skär eller på annat sätt bearbetar materialet elimineras. Både människor och 
maskiner far illa i dammiga miljöer. Transportluften passerar genom ett filter 
för maximal rening.

Energibesparing – den dammfria transportluften återförs vanligen till 
produktionslokalerna men kan också återanvändas för uppvärmning av 
lagerutrymmen eller kontor. Att återanvända uppvärmd luft medför bättre 
värmeekonomi. 

Materialåtervinning – det komprimerade pappersspillet blir en åter-
vinnings bar resurs.

Behovsanpassning – våra lufttransportsystem har en lång rad tillbehör och 
kombinationsmöjIigheter. 

Totalekonomi – ovanstående fördelar sparar pengar och löser spillproblemet 
en gång för alla. Dyrbara produktionslokaler utnyttjas optimalt då anläggningen 
kan placeras utomhus.

Rationell spillhantering med Presona

Sugmunstycke

Rörledningskomponenter

Transportfläkt

Materialavskiljare Dammfilter Komprimator

Vagntömmare Utvändig placering Brikettpress under filter



Presona erbjuder den totala lösningen – från behovsanalys till nyckelfärdig anläggning 
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1. Grafiska bearbetningsmaskiner
 (Trimmer, häft- eller falsmaskin, limbindare, trekniv, skärmaskin, etc)

2. Rörledning för materialtransport
 Dimensioneras bl a beroende på materialmängd och transportavstånd.

3. Transportfläkt
 Med eller utan ljudhuv beroende på placering. Fläkten kan vara 

försedd med knivar för sönderdelning av t ex lång rems.

4. Materialavskiljare
 För trycklös separering av pappersspill. Pappret avskiljs och  

faller trycklöst ned i underliggande komprimator eller balpress.

5. Dammfilter
 Separerar luft och damm. Dammet faller ned i behållare 

under filtret alternativt till en brikettpress.

6. Komprimator
 Komprimerar det dammfria pappret i en container. Kan också 

ersättas med balpress vid stora materialmängder.

7. Container
 Innehåller det komprimerade pappersspillet –  

en attraktiv produkt för återvinning.

8.  Luftspridare med finfilter
 För utsläpp av den dammfria returluften som kan återföras till produktions-

lokalen eller användas för uppvärmning av t ex lagerutrymmen.
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Presona



Presona AB, PO Box 63, SE-273 22 Tomelilla, Sweden. Tel +46 (0)417 19900 Fax +46 (0)417 19932 E-mail sales@presona.se | www.presona.com

Presona AB är en av världens ledande konstruktörer 
och tillverkare av balpressar med förpressteknik för 
effektiv balning av de mest skiftande material - från 
papper och plast till hushålls- och verksamhetsavfall. 
Produktsortimentet omfattar också lufttransport-
anläggningar för grafisk industri, pappers- och för-
packningstillverkare och sorteringsanläggningar för 
hushållsavfall.
   Företaget är beläget i Tomelilla i södra Sverige med 
närhet till kontinenten. Huvudkontor och fabrik huse-
rar i moderna och luftiga lokaler där arbetsmiljön har 
prioriterats. Vi har ett effektivt produktsionsflöde och 
samarbetar med etablerade underleverantörer för att 
säkerställa kvaliteten i alla led.
   Presonas säkerhets- och miljötänkande genomsyrar 
verksamheten – våra medarbetares arbetsmiljö ska 
vara säker (därför målar vi t ex våra maskiner med 
vattenbaserad färg). Vi har som ett absolut krav att 
den utrustning vi levererar alltid ska erbjuda kunden 
största möjliga trygghet.

PRESONAS UTRUSTNING FINNS (NÄSTAN) ÖVERALLT

Algeriet, Argentina, Australien, Bahrain, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna,

Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kazakstan, Kina, Korea, Kroatien, Kuba,

Kuwait, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Malaysia, Marocko, Mexiko, Moldavien, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen, Réunion,  

Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien,

Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, USA, Vitryssland, Österrike

Presona – en av världens ledande tillverkare av komprimeringsutrustning
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