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1. Ogólny opis
Urządzenie służy do zgniatania opakowań o max
1 – szyna prowadząca
gabarytach (mm): szer. 105, wys. 315, głęb. 110,
2 – suwak
w tym:
3 – łącznik
- butelek PET o pojemności do 2 litów
4 – rączka dźwigni
i max wys. 350 mm
5 – dźwignia
- kartonów papierowych i wielomateriałowych
o poj. do 1 litra
6 – stopka
- tradycyjnych puszek aluminiowych
po napojach do 0,6 litra
- puszek aluminiowych po tzw. napojach
energetycznych o średnicy nie mniejszej niż 45 mm
Waga zgniatarki: 2,7 kg.
2. Montaż
Zgniatarka jest przeznaczona do przykręcenia na ścianie. Urządzenie
spoczywa na ścianie z dźwignią (5) w pozycji pionowej. Wysokość
zamocowania zgniatarki powinna być tak dobrana, aby umożliwić
użytkownikowi swobodne ustawianie dźwigni (5) w pozycji pionowej
(przed zgniataniem) i poziomej (zakańczającej) zgniatanie. Rozstaw
kołków należy dobrać zgodnie z ich rozmieszczeniem na szynie
prowadzącej (1). Należy zastosować kołki rozporowe załączone
w zestawie lub inne o podobnej wytrzymałości.
3. Sposób użytkowania zgniatarki
W celu zgniecenia opakowania należy ustawić dźwignię (5) w pozycji
bliskiej do pionowej tak, żeby swobodnie umieścić opakowanie
między suwakiem (2) a stopą (6). W przypadku butelek i kartonów
przed zgnieceniem usunąć z opakowania nakrętkę zamykającą, tak aby
powietrze ze zgniatanego opakowania miało ujście. Boczne ścianki
puszki można wstępnie zgnieść palcami co odczuwalnie zmniejszy siłę
potrzebną do zainicjowania zgniatania. W przypadku butelek i puszek
umieścić ich końce w specjalnych otworach w suwaku (2) i stopie (6).
Zapobiegnie to przemieszczeniu końców opakowania podczas
zgniatania. Dźwignię (5) ciągnąć w dół, aż do całkowitego zgniecenia
opakowania. Po zgnieceniu wycofać dźwignię (5) do pozycji pionowej
i wyjąć zgniecione opakowanie. UWAGA: Zgniecione puszki czasami
posiadają ostre krawędzie. W trakcie opuszczania dźwigni (5) należy
zachować szczególną ostrożność i nie wkładać kończyn między inne elementy
konstrukcyjne zgniatarki. Urządzenie nie jest przeznaczone do zgniatania opakowań stalowych.
4. Skład zestawu
- zgniatarka
- kołek rozporowy z podkładką (3 szt.)
5. Gwarancja
Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu.
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