
„Modułowe” rozwiązania firmy
Kongskilde umożliwiają zarówno transport, 
jak i separację odpadów produkcyjnych

Zarządzanie Odpadami 
Produkcyjnymi



Recycling regranulowanych
odpadów.

Odpady po procesie
przetworzenia w płatki.

Wyroby gotowe i odrzuty
do recyklingu.

Nadlewki.

Eksperci w przemyśle papierniczym, 
tworzyw sztucznych oraz 
opakowaniowym
Firma Kongskilde specjalizuje się w transporcie, zagęszczaniu oraz
oczyszczeniu odpadów produkcyjnych w przemyśle papierniczym,
tworzyw sztucznych i opakowaniowym, w ten sposób umożliwiając
Państwa firmie bezpośredni dostęp do prohandlowego know-how
dotyczącego zarządzania odpadami przemysłowymi.

Transport pneumatyczny  
Od ponad 60 lat firma Kongskilde jest liderem w 
transporcie materiałów z zastosowaniem wentylatorów
wysokociśnieniowych. Systemy te są powszechnie 
stosowane w wielu zakładach na całym świecie do 
transportu granulatów, peletu, płatków oraz innych 
efektywnie formowanych materiałów.

Transport niniejszych materiałów może odbyć się za 
pomocą systemów wykorzystujących podciśnienie lub 
nadciśnienie powietrza, w zależności od wymogów 
klienta i uwarunkowań technologicznych. Korzystając z 
unikatowych standardowych „modułowych” komponentów 
firmy Kongskilde można bardzo łatwo i szybko zbudować 
i zmodyfikować w razie konieczności wszystkie nasze 
systemy. Istnieje również możliwość łatwej przebudowy w 
celu zwiększenia wydajności.

Systemy te charakteryzuje niezwykła uniwersalność w
transporcie materiałów.

Odpylanie
Przy dzisiejszych wymogach związanych z ochroną
środowiska oraz cenach tworzyw sztucznych bardzo
ważne jest, aby ponownie wykorzystywać je w jak
największym stopniu.

Aspirator przemysłowy KIA firmy Kongskilde stał się 
wzorcem przy przetwarzaniu opakowań PET dla wielu 
firm na całym świecie korzystających z niego jako z 
preferowanej metody usuwania fragmentów etykiet.

Opatentowany przez firmę Kongskilde AirWash
jest jedynym urządzeniem na rynku do odpylania
tworzyw sztucznych, który jednocześnie transportuje
oczyszczony materiał.



Odbiór Wstęgi Odpadu
Systemy usuwania odpadów firmy Kongskilde mogą
obsługiwać ścinki z maszyn produkujących papier
i folie oraz maszyn przetwarzających (krajarek/
odwijarek/bobiniarek).

Wysokoćisnioeniowy wentylator MultiAir firmy Kongskilde 
jest „sercem” wielu systemów wytwarzającym odpowiednią 
ilość powietrza oraz ciśnienie wymagane do transportu 
odpadów.
Wentylator MultiAir może transportować materiały na 
dalekie odległości przy wysokiej wydajności, w zależności 
od wymagań klienta.

Odbiór Skrawków i Ażurów
System do odsysania skrawków papieru firmy Kongskilde 
oferuje efektywne rozwiązania w celu sprostania 
zapotrzebowaniu na wysokowydajną produkcję w 
przemyśle poligraficznym.

Firma Kongskilde oferuje rozwiązania począwszy od 
lokalnych systemów usuwania odpadów, a skończywszy 
na w pełni zautomatyzowanych, scentralizowanych 
rozwiazaniach. Wszystkie systemy firmy Kongskilde zostały 
zaprojektowane specjalnie do potrzeb indywidualnych 
klienta, które wraz z szerokim wachlarzem „modułowych” 
komponentów dają oszczędne rozwiązania dostosowane 
do danego procesu.

Urządzenie MultiDicer firmy Kongskilde zostało 
zaprojektowane specjalnie do odsysania ażurów.
MultiDicer zmniejsza wymiary ażurów zrzucanych przez 
maszynę sztancującą, które w normalnej postaci trudno 
jest przetransportować nie zależnie od rodzaju transportu.

Wstęgi ciągłe odpadów ze
ścinków papieru i folii.

Ścinki z wykrawania w
przemyśle poligraficznym.

Odpady z roli z produkcji
artykułów higienicznych.

Ścinki z krajarek.



Kongskilde Industries Sp. z o.o.
Tel.: +48 24 389 80 10 
kpl@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-industries.com

Centrala Sprzedaż oraz Serwis
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Kongskilde Industries A/S  
Skælskørvej 64  
4180 Sorø  
Denmark    
Tel.:  +45 33 68 35 00
mail@kongskilde-industries.com

Kongskilde Industries A/S 
Denmark 
Tel.:  +45 33 68 37 00
industry@kongskilde-industries.com

Kongskilde Industries France SA
France
Tel.:  +33 2 38 25 33 33
kf@kongskilde-industries.com

Kongskilde Industrietechnik GmbH
Germany
Tel.:  +49 23 27 9483-0
kg@kongskilde-industries.com

Kongskilde Industries S.L.U.
Spain
Tel.:  +34 937 077 200
ks@kongskilde-industries.com

Kongskilde Industries UK Ltd
England
Tel.: +44 12 63 808 580
kuk@kongskilde-industries.com

Kongskilde Industries Sp. z o.o.
Poland
Tel.: +48 24 389 80 10
kpl@kongskilde-industries.com

Kongskilde Industries USA Inc.
USA
Tel.:  +1 309 452 3300
kna@kongskilde-industries.com

Kongskilde Industries South Africa (Pty) Ltd.
South Africa
Tel: +27 11 894 234 1 
ksa@kongskilde-industries.com

Kongskilde Industries A/S 
– Representative office  
Thailand
Tel. : +66 2 817 1291 ~3
ka@kongskilde-industries.com


