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Waste Management 
Onderzoek en advleering op het gebled van afv•l- en milieubeheer door de KUB en de TUE 

Voorwoord 

Voor u ligt de rapportage *) van de tweede fase van het project 
Meervakkeninzamelvoertuig. Dit project is, gefinancierd door de 
stichting Projectbeheerbureau Energieonderzoek, uitgevoerd in 
opdracht van Container- en Reinigingsdiensten Van Gansewinkel 
v.b. te Maarheeze. Deze opdracht is voor wat de engineeringaacti
viteiten betreft geheel uitgevoerd door Ingenieursburo Van 
Mierlo te Eindhoven, welk adviesbureau, toen nog onder de naam 
MPD-ingenieurs, ook al betrokken is geweest bij werkzaamheden in 
de eerste fase. 

In deze tweede projectfase is andermaal nauw en vruchtbaar 
samengewerkt tussen de betrokken partijen, waardoor weten
schappelijke, practisch-operationele en technisch-jontwerpin
zichten tezamen tot een bruikbaar en uitvoerbaar geheel van 
aanbevelingen en constructietekeningen konden komen. In deze 
fase is bovendien zoveel voortgang bereikt dat thans, afhankelijk 
van besluitvorming, meteen een complete set voorhanden is voor 
de constructeur van een te bouwen prototype~ voertuig. 

Dit project heeft in fase 2 enige vertraging opgelopen. Dat heeft 
als belangrijkste oorzaak gehad het feit dat de potentiële 
leveranciers, met name op hydraulica-gebied, niet in staat bleken 
te zijn om tijdig de benodigde technische specificaties . en 
details aan te leveren, nodig voor de engineeringswerkzaamheden. 
Dit heeft echter wel enige ruimte geboden om in te spelen op 
nieuwe, relevante ontwikkelingen op inzamelgebied, te weten het 
gescheiden inzamelen van nat, composteerbaar afval naast een 
droge restfractie. Daarmee ligt thans de mogelijkheid voor om 
zowel te komen tot een voertuig ten behoeve van gescheiden 
inzameling van glas, papier en textiel als, met uiteraard 
modificaties, tot een voertuig voor de gescheiden inzameling van 
droog en nat afval. Daarmee is de relevantie en toepasbaarheid 
van dit project alleen maar toegenomen. 

Gaarne spreek ik de hoop uit dat dit rapport aan zijn doel 
beantwoordt. Tevens spreek ik de wens uit dat de besluitvorming 
rond voortzetting van het project met de constructie van een of 
meer prototype-voertuigen spoedig mag worden afgerond. 

Drs. P. Gerlach, 
Manager 
Waste Management programma. 

Tilburg/Eindhoven, mei 1988 

* Terwille van de bescherming van en in afwachting van een te 
treffen regeling inzake het industrieel- en intellectueel 
eigendomsrecht van partijen in dit project, bestaat deze 
rapportage uit een openbaar, beschrijvend, deel en uit een 
niet openbaar tweede deel met technische specificaties en 
tekeningen. Het gaat hier om het eerste deel. 



INHOUDSOPGAVE 

Inleiding pag 1 

Historisch overzicht pag 2 

1. Systeemindeling pag 5 

2. Het verwerkingssysteem pag 7 

2.1 De persmodule pag 7 

2.2 De glaskoker en afsluitschuif pag 8 

2.3 De glastransporteur pag 9 

3. Het beladingssysteem pag 10 

4. Het lossysteem pag 12 

4.1 Het (uit)persschot pag 13 

4.2 De glastransporteur pag 13 

Bijlage 

1 



Inlei4inq 

Het eisenpakket voor de constructie fase van dit project werd 
geformuleerd in het rapport: "Eindrapportage haalbaarheids
studie inzamelvoertuig voor de gescheiden inzameling van 
glas, papier en textiel". 
Echter de inzichten omtrent de toekomstige afval verwerkings
metboden veranderen. In het ontwikkelings stadium van dit 
project is besluitvorming noodzakelijk. Door het uitblijven 
hiervan wordt de waarde van een eisenpakket steeds geringer, 
doordat het steeds wordt aangepast aan de op dat moment 
geldende inzichten. Enig houvast biedt het voorontwerp 
Provinciaal Afvalstoffenplan II voor de provincie Noord
Brabant. Hierin wordt een totaal andere afval verwerkings 
methode voorgesteld dan nu gebruikelijk is. Hierdoor wordt de 
scheiding van de afvalcomponenten wezenlijk anders. Dit heeft 
zeker zijn weerslag op deze fase van het project. Alle be
trokken partijen houden er min of meer rekening mee dat bij 
de ingebruikneming van deze innovatieve huisvuil ophaalwagen 
de afvalscheiding anders is dan glas, papier en textiel. 
Alleen een besluitvorming van het ministerie van VROM kan 
hierover uitsluitsel geven. Voor de eenduidigheid begint dit 
verslag met het huidige eisenpakket. 
Niet alleen het eisenpakket, maar ook andere gegevens zijn 
aan veranderingen onderhevig. Daarom begint dit rapport met 
een historisch overzicht, resulterend in het uiteindelijk 
eisenpakket. Uitwerking van deze uitgangspunten levert de 
volgende globale systeemindeling van de ophaal container op, 
nl. het verwerkingssyteem, het beladingssysteem en het ont
laad- of los-systeem. De afzonderlijke modulen worden in de 
volgende hoofdstukken beschreven: 
1 container indeling in 2 lagen: boven papier, onder glas 
2 ingebouwde persmodule in papiercompartiment 

stortkoker met schuifdeur voor het glas 
ingebouwde roterende glastransporteur in glascompartiment 

3 belading aan achterzijde voor glas en papier 
4 ingebouwd (uit)persschot in papiercompartiment 
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Historisch overzicht 

De redenen voor de firma van Gansewinkel om de tweede fase 
van dit project op te starten was de positieve reactie van 
subsidieverstrekker P.E.O. op het eindrapport van het 
haalbaarheidsonderzoek. Echter de mogelijkheid tot een 
multifunctionele inzamelvoertuig voor wat de afvalcomponenten 
moest in deze fase duidelijk worden benadrukt. Bij de eerste 
besprekingen werd dit geconcretiseerd door het openhouden van 
de mogelijkheid om in het glascompartiment een persinstal
latie te kunnen plaatsen. 
Van Mierlo Ingenieursburo stelde hierop voor om één persmo
dule te ontwerpen die afzonderlijk in het papiercompartiment 
en het glascompartiment geplaatst zouden kunnen worden. Dit 
voorstel werd door de firma van Gansewinkel overgenomen. 
Het eisenpakket werd dus uitgebreid met de eis dat het pers
systeem modulair moest zijn. 

Besluitvorming 

In de beginfase Z1Jn er een vijftal mogelijke persinstalla
ties geschetst. In samenspraak met dhr. Grielen van de firma 
van Gansewinkel werden uit deze vijf, twee mogelijke ontwer
pen gekozen, te weten de cyclopers en de transferpers. Deze 
beide systemen zijn nader uitgewerkt. Na een zorgvuldige 
.afweging door _de firma Van Gansewinkel is uiteidelijk voor de 
cyclopers gekozen en tot in detail uitgewerkt. Het resultaat 
hiervan is in dit rapport verwerkt. 

Eisenpakket 

Zoals reeds in de inleiding is vermeld, was de inhoud van het 
eisenpakket tijdens deze fase aan veranderingen onderhevig. 
Het uiteindelijke eisenpakket waarmee deze fase is afgerond. 
luidt: 
1. de container wordt verdeeld in twee afzonderlijke horizon
tale compartimenten. In eerste opzet zal het systeem gebruikt 
worden voor de gescheiden inzameling van papier, glas en 
textiel. Een compartiment voor de textielinzameling zal bui
ten de container worden gerealiseerd teneinde voldoende 
ruimte te waarborgen voor de papier- en glascompartimenten. 
De voorgenomen indeling van de container is als volgt: 
- papier in het bovenste compartiment, 
- glas in het onderste compartiment. 
NB: De inzetbaarheid van het systeem in de toekomst voor de 

gescheiden inzameling van andere huisvuilfrakties, zoals 
bijv. nat/droog-inzameling is een vereiste. 
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2. het totale systeem moet afzetbaar Z1Jn, zodat bij beperkte 
inzetbaarheid het multi-functioneel gebruik van de 
vrachtwagen gewaarborgd is. 

3. de belading voor het glas en papier vindt plaats op één 
punt, nl. de achterzijde van de container. 

4. in de afzonderlijke compartimenten moeten persmodulen 
kunnen worden geplaatst voor de verwerking van de in te 
zamelen componenten. In eerste instantie zal slechts één 
module in het bovenste (papier) compartiment geplaatst 
worden maar later eventueel ook in het onderste compar
timent als het systeem ingezet gaat worden voor de ge
scheiden inzameling van nat/droog-componenten. 

5. Verwerking: 
Het papier wordt verdicht door een persmodule. op grond 
van gewicht en grootte is in eerste instantie gekozen 
voor de cyclopers. 
Verdichting van het glas geschiedt door storten 
vanaf het onderste compartiment. Door de valhoogte 
in de stortkoker zal het glas breken en wordt een 
gedeeltelijke verdichting bereikt. Deze verdicht
ingsgraad kan evt. nog worden verhoogd m.b.v. een 
breker. In het compartiment wordt het glas d.m.v. 
een transporteur naar de voorzijde van de container 
(bestuurderskabine) getransporteerd. 

6. het totale systeem moet zo worden geconstrueerd, dat beide 
compartimenten onafhankelijk kunnen worden gelost. Dit 
heeft in het bijzonder gevolgen voor de constructie van 
de achterdeur en voor het beladingssysteem. 

7. het lossen van het papier gebeurt m.b.v. een persschot. 
Een hulp daarbij is de kantelmogelijkheid van de gehele 
container 

8. het lossen van het glas gebeurt d.m.v. het kantelen van de 
gehele container. Een hulp daarbij is het in omgekeerde 
richting laten draaien van de glasschraper. 

9. het lossen van eventueel te plaatsen textielvakken gebeurt 
handmatig 

10 de bodemvrijheid van het beladingssysteem moet minimaal 
500 mm zijn 

11 het systeem moet voorzien zijn van diverse beveiligingen 
zodat de kans op misfuncties of ongelukken geminimali
seerd worden. 

12 het systeem moet voldoen aan ergonomische, veiligheids- en 
verkeerseisen 
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1 systeeaindelinq 

In tekening I is de onderverdeling van de ophaal container 
weergegeven. In het systeem is uitgegaan van een gesloten 
container van40m3 (buitenmaten), hetgeen een netto inhoud 
van ca. 39 m3 geeft. De inwendige hoogte van de container is 
2,25 m. De ruimte is verdeeld in twee compartimenten, welke 
door een vloer (dikte 5 cm) gescheiden zijn. Het bovenste 
(papier)compartiment is 1,4 m hoog, het onderste (glas)com
partiment 0,8 m. De keuze voor deze indeling is gebaseerd op 
meest recente inzamelcijfers voor papier en glas. In een 
tabel zijn deze gegevens, uitgedrukt in ton, weergegeven. 

component 1985 1986 1987 

papier 
glas 
textiel 

4,5 
6,5 
0,5 

4 (max. 6) 
7 (max. 11) 

6 (max. 8,5) 
6 (max. 8,8) 

Het papiercompartiment bevat een modulair perssysteem en een 
uitpersschot. Het glascompartiment heeft alleen een glas
transporteur. In de volgende hoofdstukken zullen alle onder
delen van de ophaalwagen, zoals weergegeven in tekening I, 
afzonderlijk besproken worden. 
Ter bepaling van de netto inhoudsmaten van de compartimenten 
en het laadvermogen van het voertuig zijn respectievelijk de 
geschatte volumes en de geschatte gewichten van de elementen 
hieronder reeds weergegeven. De gegeven maatvoering levert de 
volgende inhouden: 
1. papier compartiment: 

de bruto inhoud 
persmodule en glaskoker 
uitpersschot 

4 m3 
1,7 m3 

22,6 m3. 

totaal 5,7 m3 
Dit levert een effektief papiercompartiment van ca. 16.9 m3. 
2. glas compartiment: 

bruto inhoud 
glastransporteur 1 

12,9 m3 
m3 

totaal 1 m3 
Dit levert een effektief glascompartiment van ca. 11,9 m3. 

Aan de hand van de berekende netto inhoudsmaten van de com
partimenten en van de soortelijke gewichten van papier (ca. 
300 kg/m3, verdichting 1:6)) en glas (500 kgjm3, gestort) is 
het totale ophaalgewicht per component te schatten, nl.: 
papier 5070 kg 
glas 5950 kg 

totaal ca. 11 ton 
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Hiermee lijkt de gemaakte containerindeling een afgewogen 
keuze t.o.v. de gemiddelde inzamelcijfers. Door de componen
ten meer te comprimeren is een groter ophaalgewicht mogelijk. 
Echter de uiteindelijke bepalende faktor van de mogelijke op 
te halen hoeveelheden is de maximale belastbaarheid van de 
ophaalwagen. Een lege container, inclusief alle onderdelen, 
weegt ca. 5, 5 ton. Bij een maximale belastingagraad is het 
totale gewicht van de container dus ca. 16,5 ton (exclusief 
het textielgewicht). Dit is reeds meer dan 2 ton op het maxi
maal toelaatbare gewicht! 
Een schatting van de kosten van de in dit project besebteven 
ophaalcontainer is ca. fso.ooo,--. Dit is echter zonder de 
assemblagekosten (w.o. alle het leidingwerk). 

Het is mogelijk een tweede persmodule in het onderste com
partiment te plaatsen. Hiervoor is echter een uitbouw aan de 
onderzijde van de container noodzakelijk. Dit heeft op de 
werking van het perssysteem geen effekt, wel voor het bela
dingssysteem. Het onderste perssysteem kan dan met de hand 
beladen worden. 
Keuze van een container met andere afmetingen behoort in dit 
stadium tot de mogelijkheden, redenen hiervoor kunnen zijn: 
- laadvermogen van het voertuig 
- afmetingen van het voertuig in verband met wendbaarheid 
De dimensienering van de verschillende onderdelen zal dan 
hieraan aangepast moeten worden. 

Naast de container voor glas en papier moeten er ook nog een 
of meerdere textiel compartimenten geplaatst worden. Aange
wezen plaats hiervoor is tussen de assen, vlak onder het 
chassis van de vrachtwagen. 
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2. Het verwerkinqssysteea 

2.1 De persmodule 

Op grond van inhoud en gewicht van de module en de benodigde 
containeraanpassingen is in beginsel gekozen voor de cyclo
pers. 
Het principe van de cyclopers berust in feite op de schroef 
van Archimedes. Door nu de spiraal op een tapse 11as" te mon
teren ontstaat de werking van de cyclopers, enerzijds een 
breekfunctie en anderzijds een persfunctie. 

De cyclopers is geschikt voor het persen van papier, orga
nisch- en anorganisch afval. 
De pers bestaat uit een vaste kern, waarop een spiraalvormige 
profiel is aangebracht, en een draaiende trommel die voorzien 
is van lamellen. De kern is excentrisch van de trommel gemon
teerd. 
De werking van de cyclopers kan in 3 fasen onderscheiden 
worden: 
1) Het afval wordt in een afvalbak gestort en glijdt via de 

schuine wand van de bak in de roterende trommel. 
2) Door de lamellen op de binnenzijde van de trommelwand 

wordt het afval in de draaiende beweging van de trommel 
meegenomen. Het afval wordt door de kleinere opening 
tussen kern en trommel, aan de bovenkant van de pers 
(door het excentrisch draaien van de trommel) geperst. 

3) Daarna begint de verplaatsing van het afval. Door het 
speciale profiel op de kern wordt het afval naar achter 
getransporteerd. 

Het gehele proces van persen en transporteren vindt plaats 
over een afstand van plusminus één meter. 
Achter de pers valt het afval in de container, waar een uit
drukschot ervoor zorgt dat er een gelimiteerde druk in het 
compartiment opgebouwd kan worden. 
Het proces is een continu proces. De trommel roteert constant 
en zowel het persen als het verplaatsen van het afval vindt 
tegelijkertijd plaats. 
Bij het lossen van het afval wordt de achterdeur naar boven 
weggeklapt en ontstaat er een grote opening om het afval te 
storten. 
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Verwerkingssnelheid 

In het ontwerp van de cyclopers zal de trommel draaien met 
een toerental van 30 omwjmin. Dit is sneller dan het toeren
tal van het bestaande Roto Pers-systeem van Faun Kuka. De 
spoed van de spiraal bepaalt de hoeveelheid materiaal die er 
per omwenteling wordt verwerkt. 
Met de door ons gemaakte aannames zal, bij vergelijking met 
de in de praktijk veel gebruikte Roto pers, de verwerkings
snelheid in dezelfde orde grootte liggen. 

Constructie 

Aan het frame is een vaste kern, waarop een spiraal profiel 
gelast is. In de vrachtwagen bevindt zich een trommel die 
door een tandkrans wordt aangedreven. Naast de aandrijving 
van de functie van de tandkrans dient deze ook als lagering 
van de trommel. Het samenspel van trommel en kern zorgt voor 
de werking van persen en breken. 

Bediening en beveiliging 

In praktijk zal de cyclopers bijna continu draaien. 

De beveiliging tegen overbelasting is inherent aan de keuze 
van een hydrau-motor. De aandrijving werkt in ons voorstel 
steeds op vol vermogen. Wordt er nu door de overbelasting 
meer vermogen gevraagd dan zal de motor stoppen. 
Verdere beveiliging volgt uit het besturingssysteem waar 
bepaalde gelijktijdige handelingen onderdrukt zijn. 

2.2 De glaskoker en afsluitschuif 

De breking van het glas gebeurt door een zekere valhoogte 
voor het glas na de belading in te bouwen. Daarvoor is er een 
zgn. glaskoker in de container ingebouwd, die zorgt voor de 
geleiding van het gestorte glas naar het glascompartiment. 
In principe staat de opening ervan altijd open. Echter voor 
het lossen van papier is er een zodanige schuifconstructie 
gemaakt dat deze opening afgesloten kan worden. 
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2.3 De glas-transporteur 

De brekingsgraad van glas vermindert als de valhoogte 
vermindert enjof als de ondergrond veerkrachtiger wordt. Dit 
verschijnsel treedt op indien onder de stortkoker een stapel 
glas gevormd wordt. Dit probleem kan sterk verminderd worden 
door het monteren van een glasbreker. 

Constructie 

Een glastransporteur bestaat uit een continu ronddraaiende 
as, waaraan een spiraalvormige schoep is bevestigd. Deze 
zorgt ervoor dat het glas naar de voorzijde (bestuurskabine) 
van de container wordt getransporteerd (schroef van Archime
des). 
De as is zodanig in het glascompartiment bevestigd dat er een 
ruimte van 0,4 m hoogte tussen de onderkant van de schoep en 
de bodem. Hierdoor zal het zwaartepunt voor het glas altijd 
rond de achterassen van de truck liggen. Om een evenwichtige 
verdeling over het vloeroppervlak te verkrijgen, worden 2 van 
deze systemen in het glascompartiment aan gebracht aange
bracht. 
Volgens de leverancier van deze transporteur is het mogelijk 
om middels een kleine aanpassing deze schroeven ook nog 
geschikt te maken voor een breekfunctie. 

Bediening en beveiliging 

In principe draait de glastransporteur continu. Indien dit 
teveel lawaai veroorzaakt, kan handmatig de transporteur 
bedient worden. Alleen indien dit noodzakelijk is kan de 
transporteur geaktiveerd worden. 
Het systeem is beveiligd doordat de aandrijving stopt indien 
er teveel vermogen wordt gevraagd. Dit is onder meer het 
geval indien het glascompartiment vol is. 

Voor praktijkgegevens van dit systeem wordt verwezen naar de 
importeur in Nederland (zie deel II). Deze meldt dat dit 
systeem al jaren met veel succes in Spanje in gebruik is. 
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3 Bet bela4inqs-systeem 

Het beladingssysteem van de nieuwe ophaal container bestaat 
uit een laadbak, een cylinder en een geleidings-mechanisme. 
Het systeem is een geheel nieuw ontwerp. Dit was noodzakelijk 
vanwege het feit dat aan de achterkant van de container een 
gedeelde deur geconstrueerd is en dat de hoogte die overbrugd 
moet worden ca. 2 meter bedraagt. 
Het systeem is erop gebaseerd dat een telescoopcylinder de 
laadbak via een eenvoudige geleiding omhoog drukt en op het 
hoogste punt twee kantelcylinders de bak laten kantelen. 
Uit veiligheidsoverwegingen is er een keuze gemaakt voor één 
laadbak (zie haalbaarheidsrapport). De laadbak bestaat uit 
een een grote bak verdeelt in twee compartimenten, een voor 
glas en een voor het papier. Aan de bovenzijde zijn er 
voorzieningen getroffen om een eventuele menging tijdens het 
leegstorten van 
tegen te gaan. 

Aandrijving 

Er is gekozen voor een hefsysteem op basis van een telescoop
cylinder omdat ons inziens vanuit praktisch oogpunt de beste 
methode om op een praktische wijze het grote hoogteverschil 
te overbruggen en toch gebruik te kunnen maken van een 
gedeelde deur constructie. Een voordeel van het syteem is de 
goede bestuurbaarheid. 
Naast de telescoopcylinder Z1Jn er twee kantelcylinders 
aangebracht die ervoor zorgen dat de telescoopcylinder niet 
onnodig op buiging wordt belast bij het ledigen van de bak. 
Als optie kunnen bovendien deze cylinders repeterend werken, 
waardoor de laadbak al stotend vuil uit de bak kan lossen. 

Bediening en beveiliging 

De belading wordt met een schakelaar geaktiveerd. Bij het 
inschakelen wordt de cylinder geaktiveerd en duwt de (volle) 
laadbak naar boven. Als de telescoopcylinder in de bovenste 
stand is treden de kantelcylinders in werking. In de eind
positie wordt de laadopening geheel door de laadbak afgeslo
ten. Na eventueel een repeterende kantelbeweging uitgevoerd 
te hebben (aparte schakelaar) , kan de laadbak terugkeren 
hetgeen gebeurt door het terugzetten van de schakelaar. 
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De beveiligingen/supports van het laad systeem zijn: 
1. pas aktie (heffen/dalen) na inschakeling 
2. noodstop/opheffen opdracht 
3. repetitieknop voor het verwijderen van achterblijvend vuil 

in de laadbak 
4. laadstop indien de benodigde kracht te groot wordt 

Bij het lossen van de afvalcomponenten is het noodzakelijk 
dat de container gekanteld wordt door aan de bestuurderskant 
de container te heffen. Voordat dit gebeurt moet het onderste 
gedeelte van het geleidingssysteem verwijderd zijn. Daarom is 
het laadsysteem zodanig geconstrueerd dat de laadbak op een 
snelle en eenvoudige manier vast- en losgekoppeld kan worden 
van het geleidings-mechanisme. 
Vervolgens moet een gedeelte van het geleidingsmechanisme en 
de telescoopcylinder onder de container gekanteld worden. 
Deze laatste procedure is niet noodzakelijk indien er vanaf 
een platform gelost kan worden. 
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4. Het los-systeem 

Voor het onafhankelijk lossen van de beide afvalcomponenten 
is er een afsluitsysteem voorzien. In beide gevallen is bij 
het lossen de hulp van het kantelen van de totale container 
noodzakelijk. Hiervoor moet het beladingssysteem gedeeltelijk 
verwijderd zijn. Ten eerste moet de laadbak zijn afgekop
peld. Daarvoor is de laadbak d.m.v. snelsluitingen op het 
beladingssysteem gemonteerd. Bekeken moet worden of een 
bodemvrijheid van 500 mm voldoende is om ontzetting van het 
beladingssysteem te kunnen waarborgen. Indien dit onmogelijk 
is moet het onderste gedeelte van het geleidingssysteem, 
inclusief de hefcylinder, onder de container gekanteld kunnen 
worden. Dit laatste verhoogt de afzetbaarheid van de contai
ner. 

De hierboven genoemde afsluitsystemen zijn: 
1. het persmodule voor het papier compartiment 

het volledige persmodule is naar boven kantelbaar. Als 
de module omhoog geklapt is, is de glaskoker automatisch 
afgesloten. Een beveiliging tegen het ongewenst openen 
is mogelijk door de 2 dubbelwerkende deurcylinders; de 
gehele werktijd wordt daardoor de deur aangedrukt 
gehouden. 

2. schuifdeur van glaskoker 
deze bestaat uit een plaat die in geleidingen loopt. 
Voor de bekrachtiging zorgt een cylinder. Het gehele 
systeem is in de tussenvloer ingebouwd. 

3. een deur voor het glas compartiment 
de deur is aan een kant gescharnierd en kan in de open 
stand m.b.v. een stang vastgezet worden aan de con
tainer. 
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4.1 Bet (uit)persschot 

Het uitpersschot in het papiercompartiment heeft een tweele
dige functie. Ten eerste houdt het schot het papier op druk. 
Zodoende wordt de belasting t.g.v. het papier zoveel mogelijk 
op de achteras gehouden. Op deze wijze wordt het papier 
continu verdicht. Is de perskracht van het persmodule groter 
dan die van het uitpersschot, dan wordt het effektieve 
papiercompartiment vergroot doordat het uitpersschot naar 
achteren gaat. Het bereiken van een aanslag betekent dat het 
papiercompartiment vol zit. 
Ten tweede heeft het persschot bij het lossen de functie het 
papier naar buiten te persen. Dit kan echter alleen als het 
persmodule weggedraaid is. 

Aandrijving 

Een speciaal ontworpen dubbelwerkende cylinder zorgt voor de 
tegendruk tijdens de ophaalcyclus en de uitperskracht bij het 
lossen. Deze cylinder is speciaal ontworpen om de vereiste 
kracht als de slaglengte te kunnen leveren. 

Bediening en beveiliging 

Het te ontwerpen besturingssysteem kan voor de beveiliging 
zorgen, bv. het uitpersen kan pas gebeuren als de persmodule 
volledig gekanteld is. 

4.2 De glastransporteur 

Het lossen van het glas gebeurt hoofdzakelijk door het 
kantelen van de container. Door het in tegenovergestelde 
richting laten draaien van de transporteur kan reeds een deel 
van het glas gelost worden. 
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