
 

 

 

 

 
 
 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 
Tytuł projektu: Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów PPUH 

„PETER” 

 

PPUH „PETER” Ewa Peter 

ul. Wrocławska 61 

63-600 Kępno 

Tel.  62 78 248 35 

 
Kępno, dnia 05.06.2019r. 

 

                                                                                   Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 7 / 2019 

Znak sprawy: 7 / UE / 2019 
 
 

Specyfikacja Techniczna – belownica kanałowa. 
 
Zamawiający (aktualny adres):  
 
PPUH „PETER” Ewa Peter 
ul. Wrocławska 61 
63-600 Kępno 
 
Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest : zakup nowej belownicy kanałowej  
Zamawiający wymaga aby belownica kanałowa była pozioma. Wykorzystywana będzie do prasowania i 
wiązania wysegregowanych surowców m. in. takich jak tworzywa sztuczne, folia czy butelki typu PET. 
Urządzenie z min. 4-krotnym ręcznym przewiązywaniem w poziomie drutami z zamknięciem zatrzaskowym 
oraz z system wiązania na krzyż.   

 
Kod CPV: 42636100-4 Prasy hydrauliczne 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej: 
 

Przedmiot zamówienia  
(nazwa kategorii 

wydatku) 

 
Wymagane parametry techniczne/specyfikacja:  

 

1. Belownica kanałowa 
– 1 sztuka. 
 

 

1. Belownica kanałowa do wysegregowanych surowców 
 

• Zdolność przerobowa 35 kg/m3 ok: 2,0 t/h 

• Zdolność przerobowa 60 kg/m3 ok: 3,0 t/h 

• Siła zgniatania min.: 700 kN 

• Zasilanie: 3x400V/230V+ N + PE, 50 Hz 

• Długość min.: 6000 mm 

• Szerokość min.: 2000 mm  

• Wysokość min.: 4000 mm  

• Rozmiar beli min.: 1200x1100x1100 mm  

• Mon napędu max:  11 kW 

• Wiązanie beli: min. 4 krotnie drutem szybkozłącznym,  

• Wyrzut beli: min. dwoma siłownikami hydraulicznymi 

• Waga beli ok. 600 kg dla kartonu 
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Planowany termin realizacji zamówienia: 
 
Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 30.11.2019r. 
Cena za belownicę kanałową winna zawierać cenę dostawy do Donaborowa 10B;  Gm. Baranów; woj. 
Wielkopolskie. 
Belownica będzie służyła do belowania szczególnie frakcji suchej odpadów ( folia, butelka typu PET) oraz 
odpadów poprodukcyjnych tapicerskich ( pianka, tkaniny) z przerobem łącznie na poziomie maksymalnym do 
15 000 Mg na rok przy założeniu pracy na 1 zmianę . 
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  /miejscowość i data/ 

 

Niniejszy dokument wraz z załącznikami jest własnością PPUH „PETER” Ewa Peter. Zabrania się 
użytkownikom dokonywania zmian treści dokumentu, jego kopiowania i przekazywania osobom, firmom i 

instytucjom postronnym bez pisemnej zgody PPUH „PETER” Ewa Peter. 
 

• Panel sterowania tekstowy w języku polskim 

• Duże klapy rewizyjne do łatwej konserwacji. 
Ponadto: 

• Szuflada zabezpieczona wyłącznikiem krańcowym dla 
gromadzonych resztek po prasowaniu 

• Pierwsze wyposażenie w olej hydrauliczny i drut 

• Chłodzenie oleju, dla maszyny wraz z czujnikiem temperatury 
dla pracy przy wysokich temperaturach otoczenia 

• Ogrzewanie szafy sterowniczej i zbiornika oleju dla pracy przy 
niskich temperaturach. 

 

 

 

 

 


