
LISOVACÍ TECHNIKA 
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BALÍKOVACÍ LISY - do 5 t
BALÍKOVACÍ LISY - 20 až 50 t
KONTEJNEROVÉ LISY
LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Řada lisů, vhodných pro menší 
objemy lisovaného materiálu
Za rozhodující kritérium pro volbu vhodného 
lisu je množství a povaha materiálů, které je tře-
ba zalisovat. Vybírat z řady lisů do 5t lisovacího 
tlaku doporučujeme v případě, že denně potře-
bujete zpracovat do 1,5 t materiálu.

Zákazníci:
Malé a střední firmy, obchody, sklady, hotely, ob-
chodní domy, firmy likvidující odpad.

Řada lisů, vhodných 
pro středně velké objemy 
lisovaného materiálu
Za rozhodující kritérium pro volbu vhodného 
lisu je množství a povaha materiálů, které je tře-
ba slisovat. Vybírat z řady lisů od 20t lisovacího 
tlaku doporučujeme v případě, že denně potře-
bujete zpracovat 1,5 t a více materiálu.

Zákazníci:
Firmy likvidující odpad, obchodní domy, obcho-
dy, sklady, střední a velké firmy.

Velkoobjemová zařízení 
pro lisování velkého 
množství odpadu
Za rozhodující kritérium pro volbu vhod-
ného lisu je množství a povaha materiá-
lů, které je třeba zalisovat. Vybírat z řady 
lisů od 20t lisovacího tlaku doporučujeme  
v případě, že denně potřebujete zpracovat  
1,5 t a více materiálu.

Zákazníci:
Obchodní domy, sklady, obchodní
a distribuční centra, výrobní firmy.

L 5 - V
Jednokomorový 
výklopný hydraulický 
balíkovací lis (5t)

L 2 0 - 2
Dvou a vícekomorový
hydraulický balíkovací 
lis (20 t)

L 3 - V K
Jednokomorový
hydraulický
balíkovací lis
s výměnnými
komorami (3t)

L 3 0 - 2
Dvou a vícekomorový
hydraulický balíkovací 
lis (30 t)

L 5 - 2
Dvou
a vícekomorový
hydraulický
balíkovací lis (5t)

L 3 0 - 1 , L 5 0 - 1
Jednokomorový hydraulický
balíkovací lis (30 t, 50 t)

LISY do 5 t tlaku

KONTEJNEROVÉ LISY

LISY - 20 až 50 t tlaku



Horizontální balíkovací lisy jsou 
vhodné pro lisování velkého
množství odpadu, papíru, 
kartónu, fólie do pevných balíků.
Lisovací síla od 20 do 90 t s kapacitou 4 - 100 t 
denně. Funkce lisu mohou být polo nebo plně 
automatické.

Zákazníci:
Firmy likvidující odpad, tiskařský a papírenský 
průmysl, sklady, výrobní firmy, obchodní a distri-
buční centra, výrobci obalové techniky.

pro odpad nebo prádlo
Systém logistiky odpadového hospodářství v budovách patří k moderním 
trendům technického zařízení budov a současné architektonicky dokonale 
zpracované objekty tyto moderní technologie přímo vyžadují.

Odpadkové koše pro třídění materiálu, 
gravitační shozy, 
manipulační vozíky, 
lisy
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA:
V praxi se komplexní systém řešení logistiky odpadového hospodářství v budovách 
využívá především při nakládání s různými druhy odpadů a při transportu prádla 
do prádelny nebo technické místnosti. Páteří důsledné logistiky v budovách jsou 
gravitační shozy. Ty jsou principielně stejné jak pro nakládání s odpady, tak s prádlem. 
Liší se pouze v detailech (především v průměru tubusu shozu, prostupnosti vhazovacích 
dvířek a řešení vyústění), které usnadňují nakládání s tím kterým materiálem.

Zákazníci:
Administrativní budovy, hotely, banky, nemocnice, 
geriatrická centra, rodinné domy.

LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V BUDOVÁCH

HORIZONTÁLNÍ BALÍKOVACÍ LISY
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Požadavek na třídění materiálů podle různých hledi-
sek se objevuje v různých fázích výrobního i recyk-
lačního procesu.
Může být požadováno třídění materiálu podle velikosti nebo podle jeho druhu.

Zákazníci:
Technologie třídění odpadů a ostatních druhotných surovin řešíme vždy 
individuálně s každým investorem osobně. Dodávky provádíme kompletní, 
tedy od projektu přes výrobu, montáž, elektroinstalaci až po pravidelný ser-
vis. Vždy připravíme konkrétní zařízení pro daného zákazníka a jeho potřeby. 
Ty nejmenší technologie mohou zpracovávat třeba jen několik desítek tun 
materiálu ročně a naopak horní hranice výkonu zařízení není omezena.

Vybavení linek:
řetězový dopravník pro plnění lisů, drtičů a kontejnerů; propojovací techno-
logické dopravníky; rotační separátor; magnetický separátor; příjmový stůl; 
válečková dráha; třídící kabina; třídící dopravník ;vzduchotechnika; elektro-
instalace; program řízení.
Zajišťujeme kompletní servis: projekce – výroba – doprava – montáž – servis.

Slouží k rychlému přeložení netříděného 
komunálního odpadu ze svozového (kuka) vozu 
do velkoobjemových kontejnerů.
Do těchto kontejnerů se přes stacionární lisovací jednotku odpad nalisuje 
a tím se jeho převoz k dalšímu zpracování (třídící linka, spalovna, apod.) ma-
ximálně zefektivní. Předpokládaný poměr slisování je až 5 : 1 v závislosti na 
vlastním složení odpadu. Překládací stanice je zpravidla umístěna ve vhodné 
lokalitě a vzdálenosti od obce nebo ve spádové oblasti pro více obcí.

Zákazníci:
Obce, města, odpadářské firmy a společnosti.

PŘEKLÁDACÍ STANICE

TŘÍDÍCÍ LINKY



Transportní rudl
Speciálně konstruovaný rudl, 
který usnadňuje vyjmutí ba-
líku z lisovací komory a mani-
pulaci s ním.

Schůdky, nášlapy, 
podesty, rampy, 
směrovací násypky, 
dopravníky,...
S ohledem na místní podmín-
ky připravíme příslušenství 
pro nejefektivnější způsob 
plnění lisu.

Vázací materiál
PE vázací páska, PP vázací motouz, drát pro 
snadné a kvalitní svázání balíků.

Prostředky pro 
primární třídění odpadu
Odpadkové koše různého 
provedení a kapacity. Koše 
jsou opatřeny přihrádkami 
k třídění jednotlivých skupin 
odpadů. Jsou vhodné do ka-
celáří, kuchyněk a ostatních 
užitných místností.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Propichovačka
Propichuje PET-lahve i jiné plastové nádoby. Je-
jím použitím se zajistí únik vzduchu z nádob před 
jejich slisováním. Může být instalována samostat-
ně nebo může být přímo vestavěna do lisu.

Samostatné vyklápěcí 
zařízení
Samostatné vyklápěcí zařízení 
pro standardní svozové nádoby. 
Může být umístěno kdekoliv po-
blíž zdroje elektrické energie.
Vhodné pro 120, 240, 660, 770, 
1100 l popelnice.



www.lux-ptz.com

www.lux-group.cz

LUX-PTZ s.r.o.
Mlýnská 701
561 64 Jablonné nad Orlicí

Czech Republic

tel.: +420-465 676 655
fax: +420-465 641 421
e-mail: info@lux-ptz.com

Praha

Brno

Jablonné nad Orlicí


