
Partener al industriei băuturilor
LiquiDrainer golește automat și rapid sticlele PET, Tetra Pak® și dozele 
pentru băuturi. Chiar și ambalajele întregi pot fi golite cu ușurință. Cu acest 
echipament, eliminați deschiderea și golirea manuală care implică costuri 
ridicate de manoperă. Circa 7.500 de sticle de 1 litru sunt golite într-o oră. 
Conceptul inovator de golire al LiquiDrainer este fiabil și economic.

www.strautmann-umwelt.com

LiquiDrainer
Golire și compactare 

Golirea automată a lichidelor

din ambalajele de băuturi
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Eliminare în condiții de siguranță 
și fără pierderi
LiquiDrainer separă conținutul lichid de ambalajele 
în care erau păstrate și permite o eliminare fără 
pierderi. Ambalajele golite și precompactate sunt 
împinse afară de materialul cu care este realimentat 
echipamentul. LiquiDrainer nu distruge complet 
ambalajul ci îl aduce până la starea potrivită 
procesărilor ulterioare din industrie. Lichidele sunt 
colectate separat și pot fi valorificate. Cantitățile 
rezultate de ambalaj precomprimat pot fi 
compactate în continuare prin prese de balotat sau 
prin brichetare și pot fi, în egală măsură, 
valorificate.

Un proces corect
Prin golirea manuală a conținutului lichid din 
ambalaje, zona de lucru devine murdară și atrage 
insecte în timpul lunilor de vară. Crește riscul 
vătămărilor prin înțepare iar productivitatea scade, 
ceea ce înseamnă timp și bani pentru afacerea 
dumneavoastră. 

Prin utilizarea echipamentului LiquiDrainer, 
suprafața de lucru ramâne curată, fără mirosuri 
deranjante sau insecte. Personalul deservent 
rămane disponibil iar drenarea mecanizată se face 
într-un mediu curat.

Conservarea calității și a imaginii 
Băuturile se retrag frecvent de pe piețele de retail. 
De asemenea, în procesul de producție, pot rezulta 
loturi de băuturi care nu respectă standardele de 
calitate. Producătorul trebuie să se asigure că nu 
ajung pe piață produse neconforme care i-ar 
prejudicia imaginea. 

LiquiDrainer golește recipientele cu băuturi, într-un 
mod sigur și fiabil, compania putând elimina loturile 
neconforme într-un mod independent și fără să 
apeleze la vreun furnizor de servicii. Nicio băutură 
care nu se încadreaza în standardele de calitate nu 
va părăsi compania.
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