
Kongskildes All-in-One 
Compact Unit til bortskaffelse af 
kantstrimler

Kongskilde 
Compact Unit



Stille. Kompakt. Fleksibel.
En kompakt affaldsopsamlingsenhed til kantstrimmelaffald, 
placeret ved siden af produktionsmaskinen. Denne alt-i-en 
Compact Unit er fleksibel, smart og portabel.
Opsamler, komprimerer, transporterer og opbevarer effektivt 
kantstrimmelaffald. 

Enheden opsamler affald direkte fra procesmaskiner og 
komprimerer det til opbevaring i en kontinuerlig pose. Den enkle 
og intuitive betjening gør det muligt for brugeren at justere 
sugehastigheden på et sekund.

Cutter ikke nødvendig!
• Lydniveau: højst 80 dB(A) - ved 1 meters afstand.

• Intet behov for vedligeholdelse eller udskiftning af knive/rotorer.

• Forbedrede sikkerhedsforhold for operatørerne.

• Renere arbejdsmiljø. 

Kontinuerlig pose
• Posen udvider sig op til 70 meter.

• Bestem selv, hvornår posen skal klippes eller skæres og fjernes.

• Klip poser, mens produktionen er i gang, og monter selv nye 
kontinuerlige poser.

• Poserne lukkes nemt med strips. 

Innovativt design
• Kan passere gennem en standarddør og kan let flyttes med f.eks. 

en palleløfter.

• Indbyggede præ- og HEPA-filtre gør det muligt at recirkulere 
procesluften, samtidig med at det forenkler opsætningen af 
enheden.  
Som en mulighed kan procesluften også udledes gennem et rør. 
Dette kræver et tilbehørskit.

• Der er ikke behov for antistatisk udstyr på grund af den høje 
lufthastighed.

• Indbygget HMI-panel med intutiv betjening

 9 Lavt lydniveau

 9 Indbygget filter

 9 Fleksibel placering

Lean Produktion 

Strømlin din opsamling af 
produktionsaffald

Plug-and-Play

Forbind til din maskine, og 
begynd opsamling 

Lille pladsbehov 

Kompakt design skaber et lille 
pladsbehov



Fjerner affald
Kobles direkte på produktionsmaskine

Komprimering 
Reducer mængden af fjernet affald

Transport
Pneumatisk transport af materialet

Filter
Indbygget luftfiltrering

Opsamling
Kontinuerlig pose udvider sig 

op til 70 meter

Opbevaring & Genbrug
Flyt poser direkte til opbevaring eller 

genbrug



Kongskilde Industries A/S
Skælskørvej 64
DK-4180 Sorø 
Tlf.: +45 7217 6050
industry@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com

Hos Kongskilde Industries har vi specialister 
rundt om i verden, som er klar til at yde 
support og holde dine systemer kørende. 

Vores dygtige medarbejdere og ingeniører, 
med over 70 års uvurderlig erfaring inden 
for pneumatiske systemer, er klar til at 
supportere dig.

Vi tilbyder reservedele og vedligeholdelse 
udført af uddannede teknikere samt 
forebyggende vedligeholdelsesprogrammer 
og systemreparationer. 

Tag fat i os allerede i dag, og opdag, hvad 
luftens kraft kan gøre for din virksomhed.

Global teknisk support
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