NASZE REFERENCJE
SUROWCE DO UDOSKONALANIA PRZYSZŁOŚCI

ROMAINVILLE

ROMAINVILLE (93)

1,4 miliona

SORTOWNIA
SYCTOM

OBSŁUGIWANYCH
MIESZKAŃCÓW

WYDAJNOŚĆ ZAKŁADU

45 000 ton / rok
15 ton odpadów

SORTOWANYCH NA GODZINĘ

SORTOWANE SUROWCE
WTÓRNE:
Sortownia
SYCTOM
została
przystosowana do rosnących potrzeb
aglomeracji paryskiej oraz zmieniających
się przepisów, dotyczących segregacji
opakowań plastikowych i metalowych.
Wysoce zautomatyzowana linia
sortownicza
najnowszej
generacji
obejmuje ponad 200 maszyn, w tym:
• 13 separatorów optycznych
• 1 linię segregacji folii « Recyfilms »
•111
automatycznych
zasobników
przejściowych
na
wysegregowane
surowce
• 1 prasę belującą i 1 prasę paczkującą
na linii przygotowania surowców:
tworzyw sztucznych, papieru, kartonów,
aluminium, metali, Tetra Pak.
Proces Recyfilms, opracowany przez ArVal, to unikalny system automatycznej

segregacji folii, zapewniający optymalną
czystość folii PE.
Wprowadzenie nowych standardów
ergonomii i bezpieczeństwa pracy,
zgodnych z europejskimi normami,
znacząco poprawiło warunki pracy
operatorów linii, co wpływa w
pozytywny sposób na wydajność i jakość
sortowania.
Całość instalacji jest podłączona
do
centralnego
oprogramowania
sterującego,
wykorzystującego
najnowsze rozwiązania w dziedzinie
sterowania procesem, w całości
opracowanego przez Ar-Val.

• Wszystkie typy tworzyw
sztucznych
• Opakowania po
płynnych produktach
spożywczych
• Papier MIX
• Kartony
• Opakowania nadające
się do recyklingu
• Makulatura gazetowa
• Aluminium
• Metale
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NASZE REFERENCJE
SUROWCE DO UDOSKONALANIA PRZYSZŁOŚCI

SEVIGNACQ (64)

SEVIGNACQ

SORTOWNIA
SMTD

290 000

OBSŁUGIWANYCH
MIESZKAŃCÓW
WYDAJNOŚĆ ZAKŁADU

22 000 ton / rok
8 ton odpadów

SORTOWANYCH NA GODZINĘ

SORTOWANE SUROWCE
WTÓRNE:
Sortownia SMTD w Sévignacq została
przystosowana do zmieniających się
przepisów,
dotyczących
segregacji
opakowań plastikowych.
Wysoce zautomatyzowana linia
sortownicza
najnowszej
generacji
zawiera m.in. :
• 6 separatorów optycznych
• 4 sita balistyczne
•110
automatycznych
zasobników
przejściowych
na
wysegregowane
surowce
• 1 prasę belującą i 1 prasę paczkującą
na linii przygotowania surowców:
tworzyw sztucznych, papieru, kartonów,
aluminium, metali, Tetra Pak.

segregacji folii, zapewniający optymalną
czystość folii PE.
Wprowadzenie nowych standardów
ergonomii i bezpieczeństwa pracy,
zgodnych z europejskimi normami,
znacząco poprawiło warunki pracy
operatorów linii, co wpływa w
pozytywny sposób na wydajność i jakość
sortowania.
Całość instalacji jest podłączona
do
centralnego
oprogramowania
sterującego,
wykorzystującego
najnowsze rozwiązania w dziedzinie
sterowania procesem, w całości
opracowanego przez Ar-Val.

• Wszystkie typy tworzyw
sztucznych
• Opakowania po
płynnych produktach
spożywczych
• Papier MIX
• Kartony
• Opakowania nadające
się do recyklingu
• Makulatura gazetowa
• Aluminium
• Metale

Proces Recyfilms, opracowany przez ArVal, to unikalny system automatycznej
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