
A Strautmann FP200 hordóprés 
használata a szabványos 200 
literes  olajos és vegyszeres 
hordók kezelésének a lehető 
legpraktikusabb módja . 
Rendkívül erős és hatékony 
gépünk segítségével a 
fémhordók 1:8 arányban 
préselhetőek, ennek 
köszönhetően az elszállításból 
eredő költségek jelentősen 
lecsökkennek.

HELYTAKARÉKOSSÁG
A Strautmann FP200 használatával nincs többé 
szükség nagy területre az üres hordók tárolásához, 
egy szabványos raklapon akár 32 db préselt hordó is 
elfér.

ALACSONYABB SZÁLLÍTÁSI 
KÖLTSÉGEK
A hatékony préselési technológia következtében a 
préseléssel kezelt hordók térfogata jelentős - 90% - 
mértékben lecsökken, melynek eredményeképpen a 
szállítás költségei csökkennek.

Strautmann FP200 hordóprés
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STRAUTMANN FP200 
Nem probléma többé a kis- és 
nagytömegű hordók préselése!

Speciális anyagokkal kapcsolatban kérje kollégáink segítségét.
A méretbeli és kivitelezési változtatások jogát fenntartjuk!

TECHNIKAI ADATOK, MÉRETEK

MAX. HORDÓMÉRET

200 liter

CIKLUSIDŐ

77 mp.

PRÉSERŐ

300 kN

SZÁLLÍTÁSI 
MÉRETEK

Hossz.: 1525 mm
Mély.:  1025 mm
Mag.:    1820 mm

PRÉSELÉSI 
HATÉKONYSÁG

1:8 arányú

BIZTONSÁGI 
BESOROLÁS

IP54

GÉP TÖMEGE

1300 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

400 V, 3-fázis, 5 pólus 
50 Hz

2802 mm 1522 mm 950 mm 1857 mm 961 mm 1814 mm

NAGY PRÉSERŐ, 
STABIL PRÉSLEMEZ MEGVEZETÉS
A 300 kN préserőnek köszönhetően gépünknek nem gond az erős 
masszív hordók préselése, a TopPlus® kettős préslapmegvezetés 
pedig meghosszabbítja a présgép élettartamát. 

A 260 mm U-profilokkal és 160 mm-es kereszt U-profilokkal 
megerősített gépváz hosszú távon is stabil és megbizható működést 
garantál.

EC megfelelősség
Gépünk megfelel a 2006/42/EC irányelv által szabványosított 
biztonsági követelményeknek.

LEHETSÉGES ANYAGOK:

Alsó folyadéktároló a préseléskor 
szivárgó folyadék gyűjtéséhez

ELŐNYÖK

- Festékes dobozok
- Különböző magasságú fémhordók

Stabil préslapmegvezetés 1:8 préselési hatékonyság

Technikai adatok

Méretek

A B C D E F

- Könnyű telepíthetőség 
- Egyszerű és biztonságos üzemeltethetőség 
- Stabil ajtózáró mechanika
- Megerősített gépváz
- Felhasználóbarát vezérlőpanel
- Stabil préslapmegvezetés
- Folyadéktároló tartály
- Tüskével felszerelt préslap
- Komoly szervízháttér
- 1+1 év garancia

Ajtónyitási terület

Igen komoly 
térfogatcsökkentés

A préserőnek 
megfelelő géptömeg

ERŐS SZERKEZETŰ VÁZ

Eredmény, egy kilyukasztott, 
összepréselt hordó




