
 
 

 

KOMPAKTOR DRS 
 

Kompaktor DRS je zariadenie slúžiace k zberu 

zálohovaných jednorazových obalov na nápoje - PET 

fliaš a plechoviek. Kompaktor DRS zabezpečí ich 

zlisovanie tak, že nedochádza k ich rozdeleniu na 

menšie časti. Zároveň zabezpečí evidentné a 

definitívne znehodnotenie obalu, aby tento nemohol 

byť použitý viac krát. 

 

Kompaktor DRS nie je určený pre priamu obsluhu 

spotrebiteľom na predajnej ploche obchodnej 

prevádzky. Určený je na umiestnenie v skladovej časti 

obchodnej prevádzky a obsluhovať ho môže len 

vyškolená obsluha (napr. predavač, skladník). 

 

Kompaktor DRS má dva otvory – väčší otvor pre PET 

fľaše a menší otvor pre plechovky.  

 

 

 

Význam kompaktora  

 

➢ Prostredníctvom kompaktora sa do zálohového systému môže efektívne zapojiť 

aj menšia obchodná jednotka bez nutnosti obstarania odberného automatu 

➢ Ochrana obchodníka voči stratám z podvodov (zamedzenie podvodov 

s opakovaným vrátením zálohovaných jednorazových  obalov, keďže zálohovaný 

obal je okamžite zničený a zaevidovaný v databáze Správcu) 

➢ Menšia náročnosť na skladovacie priestory v porovnaní s manuálnou formou  

zberu (pri manuálnom zbere musí obchodník skladovať všetky zálohované obaly 

neporušené a nestlačené; kompaktor uvedenú požiadavku eliminuje a obaly 

stlačí na 10% svojho pôvodného objemu) 

➢ Menšie environmentálne (eliminácia emisií pri preprave) a ekonomické (nižšie 

prepravné náklady) zaťaženie zálohového systému 

 

Kompaktor DRS nie je určený do vonkajšieho (externého) prostredia a jeho umiestenie 

odporúčame v miestnosti s teplotou od 5 o C. 

Priemerná životnosť samotného lisu je viac ako 2 roky pri priemernej záťaži 1 500 

spracovaných zálohovaných obalov denne.  

 



 
 

 

 

 

Kompaktor DRS umožňuje vhadzovanie PET fliaš aj plechoviek súčasne, keďže disponuje 

vnútorným košom rozdeleným pre PET fľaše (2/3 objemu koša) a plechovky (1/3 objemu 

koša). Pri zaplnení jednej z častí koša sa na displeji zobrazí upozornenie o zaplnení. 

Následne je možné po otvorení dverí kompaktora kôš utriasť  (aby sa zlisované obaly 

rozložili rovnomerne po celom koši) a pokračovať v lisovaní obalov, alebo vykonať 

uzávierku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPAKTOR DRS - Technická špecifikácia  

Dĺžka 90 cm 

Šírka 75 cm 

Výška 154 cm 

Priemer otvoru CAN 11 cm 

Priemer otvoru PET 14,5 cm 

Váha 180 kg 

Kapacita koša PET  150 fliaš 

Kapacita koša CAN 450 plechoviek 

Materiálové vyhotovenie Oceľ a nehrdzavejúca oceľ 

Farba RAL7016 

Spotreba standby 20 watt 

Ovládacie prvky Dotykový display, tlačidlo zapnutia 

Zabezpečenie zariadenia STN EN 61508-7 

Operačný systém Custom 

GP Technology, s.r.o. IČO: 50 356 461 www.drinteq.com 

prevádzka:   DIČ: 2120290282 kompaktor@gp-technology.sk 

Široké 631, 082 37 IČ DPH: SK2120290283 mobil: 0918 919 127 


