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WKR WALTER ÖSTERRIKE: UPPSTART AV ÄNNU
EN HERBOLD TVÄTTLINJE FÖR PLASTFILM
För att utöka sin verksamhet i Wels, Österrike, har WKR Walter valt en
komplett integrerad lösning från HERBOLD Meckesheim GmbH. WKR
Walter återvinner plastfilm från konsumenter.
För att utöka sin verksamhet i Wels, Österrike, har WKR Walter valt en komplett
integrerad lösning från HERBOLD Meckesheim GmbH. Nyckelkomponenten i denna
anläggning är den senaste generationen av HERBOLD VWE förtvättssystem,
hydrocyklonseparering samt en tvåstegs centrifugaltork. WKR Walter återvinner
plastfilm från konsumenter.
Inmatningen till linjen är balat material från Tyskland, baserat på DSD 310 spec.
Hydrocyklonsepareringen ger en effektiv tvättning av materialet, och det var ett
grundkrav för framställning av högvärdigt återvunnet material för produktion av
tunnväggig film.
HERBOLD och WKR Walter kan se tillbaka på en långvarig relation. Alla tre befintliga
tvättlinjer har uppgraderats av HERBOLD Meckesheim GmbH med hydrocykloner de
senaste två åren, vilket gjort det möjligt för WKR Walter att höja kvalitén på de tvättade
flingorna till en helt ny nivå. För första gången kan WKR Walter driva tvättlinjen utan
behov av en termisk torkanläggning, tack vare den effektiva centrifugaltorken från
HERBOLD.
Den nya linjen har en kapacitet på 10.000 ton/år, och WKR Walter för redan
diskussioner för ytterligare expansion.

Den nya HERBOLD tvättlinjen för WKR Walter.

För mer information är du välkommen att kontakta Battenfeld Sverige AB som är
representant för HERBOLD Meckesheim GmbH.
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