
THE TIGER – Maximale reductie in volume 
met minimale energie-uitgaven
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Bedieningsdisplay
met functietoetsen. Zeven
toepassingsprogramma's 
kunnen worden aange-
past op een breed scala 
aan materialen.

Schone verwerking van 
vochtige EPS-visdozen 
zonder roestvlekken via 
stevig roestvrijstalen 
drukkanaal.

Het door een sensor 
bewaakte vulpeil met 
controlevenster zorgt 
voor een volledig 
automatische bediening 
zonder overvulling of 
stationair draaien.

De volledig automatische 
drukregelaar (ADC) met 
hefspiltechnologie (geen 
hydrauliek of pneuma-
tiek) maakt productie van 
zeer gecomprimeerde 
blokken mogelijk.

Een efficiënte primaire 
vergruizer met twee 
snijbladassen verplet 
de delen in stukjes van 
20-50 mm.

Het dimensionaal stabie-
le blok dat met een geli-
jkmatige snelheid bij de 
uitvoer van de machine 
wordt uitgeworpen, kan 
eenvoudig worden 
gescheiden, gepalleti-
seerd en gebruikt voor 
recycling.

Voor een zo groot mo-
gelijke bedrijfszekerheid 
worden uitsluitend hoog-
waardige onderdelen 
van gerenommeerde fa-
brikanten in de regelkast 
opgenomen.

Een watergekoeld 
drukkanaal garandeert 
een lange bedrijfscyclus 
en dus een optimale 
productiviteit.

Solide aandrijftechniek. 
Twee sterke tandwielmo-
toren drijven de snijassen 
van de primaire vergruizer 
aan.

Alle onderdelen zijn 
zodanig ontworpen dat 
ze tegen extreme druk 
bestand zijn zelfs  
bij continubedrijf gedu-
rende jaren.

THE TIGER:
Efficiëntie via technische 
perfectie.
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Het Heger THE TIGER-assortiment maakt gebruik van 
innovatieve technologie om omvangrijk schuimafval 
EPS (Styropor®), extreem efficiënt te comprimeren in 
eenvoudig te manipuleren, stapelbare blokken – die 
niet opnieuw gaan uitzetten. De extreme reductie in 
volume die zo wordt bereikt (in de verhouding van 
40:1) betekent niet alleen een aanzienlijke besparing 
op transport- en afvalverwerkingskosten, maar de 
geproduceerde blokken kunnen ook als grondstoffen 
worden gerecycled. Dit draagt daarom bij aan een snel-
le afschrijving.

Technische eigenschappen

· Optimale compressieresultaten dankzij een 
 prestatiegericht machineconcept

· Lange levensduur dankzij een solide aandrijf-
 techniek

· Hoge mate bedrijfszekerheid dankzij elektro-
 motorische aandrijvingen zonder hydrauliek   

 of pneumatiek

· Aanpasbaar dankzij een modulair bouwconcept

· Efficiënt werkproces dankzij volledig automatische 
 drukregeling – ADC (automatische dichtheidrege  

ling) met functie voor van tevoren bepaald breek-
punt en vrij programmeerbare bloklengte

· Tevens schone verwerking van vochtig EPS- 
 afvalmateriaal zonder roestvlekken via robuust 

roestvrijstalen drukkanaal.

· Urenlange bediening zonder oververhitting plus 
 fusie via optioneel watergekoeld drukkanaal

· Comfortabele, volledig automatische bediening 
dankzij state-of-the-art besturing

· Uiterst efficiënt dankzij lage bedrijfs- en 
 onderhoudskosten

· Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij plug-inlevering

· CE-markering

THE TIGER – De specialisten voor EPS (Styropor®). Zelfs EPS- 
isolatieplaten die brandvertragend additieven, XPS of vochtige EPS-
visdozen bevatten kunnen worden verwerkt.

Duurzaam. Robuust. Veilig.

Het compressieassortiment THE TIGER kan gedurende uren zonder 
personeel worden bediend. De efficiëntie neemt aanzienlijk toe bij 
gebruik in grote hoeveelheden.

Dankzij de extreem hoge compressie van 1: 40 van EPS/Styropor®, 
worden hoge kosten door afvalverwerking in opbrengsten uit 
grondstoffen omgezet. Afhankelijke van gebruik kunnen recycling-
systemen van Heger een afschrijvingsperiode van minder dan één 
jaar hebben.

THE TIGER



Caravanfabrikanten Fabrikanten van isolatiemateriaal

Afvalbedrijven

Visindustrie Fabrikanten van gietvormen

Warenhuizen

Ervaring in de handel

Caravanfabrikanten
- Compressie van isolatieplaten of EPS/ 
 Styropor®, XPS-stukken

Fabrikanten isolatiemateriaal/Bouwsector
- Compressie van schrootonderdelen en EPS/ 
 Styropor®, XPS-stukken

Afvalbedrijven
- Compressie van EPS/Styropor® verpakking

Warenhuisketens/elektronische winkels
- Compressie van EPS/Styropor® verpakking

Voedselindustrie
- Compressie van EPS/Styropor® visdozen

Fabrikanten van gietvormen
- Compressie van EPS/Styropor® schrootonderdelen

Compressiesystemen in compact design

Compressiesystemen met buffersilo

Maat / Varianten Doorvoer Dagelijkse Haalbare dichtheid Blokafmetingen
 (Kg/t) uitgang (Kg/dag) (Kg/m³) (mm)

TIGER 130 10-15 40-60 200-250 130 x 130

TIGER 200 40-60 50-200 200-350 210 x 210

TIGER 300 80-120 200-500 250-350 320 x 320

TIGER 400 150-200 400-1000 250-350 400 x 400

Maat / Varianten Doorvoer Dagelijkse Haalbare dichtheid Blokafmetingen
 (Kg/t) uitgang (Kg/Dag) (Kg/m³) (mm)

COMPRESSION-Line TIGER 200 40-60 100-400 200-350 210 x 210

COMPRESSION-Line TIGER 300 80-120 400-800 250-350 320 x 320

COMPRESSION-Line TIGER 400 150-250 600-1500 250-350 400 x 400

COMPRESSION-Line TIGER 400x2 300-500 1200-3000 250-350 400 x 400

COMPRESSION-Line TIGER 400x4 600-1000 2500-6000 250-350 400 x 400
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