
500-ExcEllEnt sEriEn MODEll GKF 550

GlasKrOss

Ref: GKF/Prod/Sv/100429

Alternativt kan glaskrossen installeras på en undre 
våning i närheten av platsen för avfallsinsamling 
och matas med tomflaskor genom ett rör från 
baren eller köket på våningen ovanför. 

Efter malning till små glaskorn utan skarpa kanter 
har en flaska endast 20% av sin ursprungliga 
volym vilket innebär mindre lagringsutrymme, 
mindre frekvent insamling och lägre transport-
kostnader.

Disperator glaskross GKF 550 är konstruerad för 
att ge lång livslängd i omgivningar där pålitlighet 
och effektivitet är väsentligt.

En Disperator glaskross gör att arbetet med hante-
ring av tomflaskor, burkar och andra glasbehållare 
underlättas genom att mala dem till småpartiklar 
av grusstorlek. De flesta kök och barer på land och 
till sjöss har problem med avfallsvolymen.

Insamling och transport av glasavfall är tidsödande 
på grund av den stora volymen. Golvutrymme 
som kan komma till bättre användning upptas av 
ett berg av tomflaskor. Dessa problem underlättas 
när en Disperator glaskross används.

Modell GKF 550 är lätt att installera i ett kök på 
land eller till sjöss, eller i ett avfallsrum.

Minska volymen av 
glasflaskor med 80%

TILLVERKAD I SVERIGE

För mer information se baksidan

Disperator AB
Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp
Tel 08-724 01 60, Fax 08-724 60 70
info@disperator.se, www.disperator.se
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500-ExcEllEnt sEriEn MODEll GKF 550

GlasKrOss

Ref: GKF/Prod/Sv/100429

   * Installationsmaterial som behövs men inte ingår i 
standardleverans är anslutningsdosa eller huvud-
brytare. Kan beställas från DISPERATOR.

 **  Installations-, handhavande- och serviceinstruktioner 
samt detta produktblad följer med leverans.

Teknisk specifikation GKF 550
Normal kapacitet 600-1200 flaskor per timme beroende på flaskstorlek

Effekt, kw 1,25

Märkström, A för:

230V /  3 fas /  50Hz 6,4

400V /  3 fas /  50Hz 3,7

415V /  3 fas /  50Hz 3,7

440V /  3 fas /  60Hz 3,2

Andra spänningar tillgängliga

Manöverspänning För marin installation samma som motorspänning. För landinstallation 230V / 50Hz  

Säkring, trög 16 A

Brutto / nettovikt, kg 138 / 102

Transportvolym, m3 0,9

Skåp, rostfritt stål  
SS2333 (EN 1.4301-2B)

Frontvy Vy vänsterifrån

Toppvy

Stopp- och återställ-
ningsknapp för 
motorns överbelast-
ningsskydd

Gränslägesbrytare,  
IP67 för inmatningsrör 
ansluten till motorns 
manöverkrets

2 m kabel för 
anslutning till dosa/ 
huvudbrytare (se*)

Motor, IP55 (se tabell)

Start & stopp kontrollenhet 
inkl. överbelastningsskydd 
för motor, IP55

Inmatningsrörets 
öppning för glasavfall, 
Ø 152 mm

Anslutningsrör  
för sugutrustning

Operatörsplats

Låsanordning  
för avtagbart 
inmatningsrör

Skyddsgardiner av 
gummi, 2 st.

Utlopp för krossat  
glas, 2½”

Sugutrustning, 230V, 50Hz 
(transformator behövs för 
marin installation)

Hjul, 2 st. Fotfixturer 
(2 st.) som alternativ 
till hjul

Hylla för plastpåse 
eller container som 
ansluts till utlopp

Kammare för  
glaskrossning

Transformator (tillägg 
för marin installation)

Losstagningsverktyg 
för malverket

Vy underifrån

Alla mått i mm
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