
MK700
TÖBBKAMRÁS BÁLÁZÓGÉP

• Akár 90%-os térfogatcsökkentés
• Raktározási és szállítási költségek megtakarítása
• Bálázott hulladékból bevételek
• Hulladékok szelektív gyűjtése
• Egyszerű és biztonságos használat
• Gyors présciklus
• Max. 60 kg-os bálák várakozási idő nélkül
• Nagy flexibilitás a kiegészítő kamra használatával

• Könnyű kézi felső betöltés
• Könnyű présfej mozgatás
• Egy nyomógombos indítás
• Gyorskötözéssel a kötözés is egyszerű
• A bálakiemeléshez a bálakiemelő kiskocsi 
   nyújt segítséget.

• Kartondobozok
• Papír hulladékok
• Műanyag, fólia hulladékok
• Fém- és fadobozok
• Faforgácsok
   hatékony préselése 4-6 tonna nyomoerővel
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Kényelmes és egyszerű 
üzemeltetés

Többféle anyaghoz
hatékony tömörítési megoldás



Bálasúly 60 kg-ig 
60 kN állítható préserő (opció) 
700 mm préshossz
Strautmann TopPlus: stabil 
préslemezmegvezetés

Nincs várakozási idő a présciklusban
Automata vezérlés: Strautmann HydroLogic
Gyors préselési mechanizmus
Préselési idő: kb. 25 másodperc

Prémium alapcsomag
Hálózati csatlakozás 40 kN/1,5 kW/230V/50 HZ
Gép két kamrával
Automata présciklus-vezérlés
Legmagasabb szintű elektronikai vezérlés
Visszafogó karmok a kamrában
Kész bála információ
Gyorskötözéses vezérlés és préskamra

Opciók
Kiegészíthető extra kamrák
Megnövelt préserő - 60 kN/2,2kW/400V/3ph/N

Kiegészítők
Strautmann SU 9/500 típusú bálakötöző szalag

Magas biztonsági követelmények
Kódolt mágneses érzékelők az ajtó záródás érzékelésére
Kétreteszes ajtók a nagyobb biztonságért
CE előírásoknak megfelelően gyártott

Könnyű betöltés
Kézi betöltés felülről
A töltő magasság könnyen elérhető: 1252 mm
Nagy töltőnyílás: 700 x 500 mm

Magas betöltési kapacitás
Különlegesen kiképzett fogak és fogazott oldalfal az anyag 
visszatágulásának megakadályozására

Könnyű szállítás
Kézi emelővel könnyen szállítható
Gépmagasság: 2334 mm
Elérhető szállítási magasság: 2160 mm
Présfej levehető, a szállítási magasság: 1200 mm

Egyszerű bálakiemelés
Bálakiemelő kiskocsi tartozék
Szűkülő oldalfalú préskamra
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Technikai adatok
Elektromos csatlakozás

230 V / 1 pH / 50 Hz

400 V / 3 pH / 50 Hz

Gépsúly

kb. 780 kg

kb. 790 kg

Préselési erő

4 tonna

6 tonna

Max. bálaméret

700 x 500 x 700 mm

700 x 500 x 700 mm

Max. bálasúly

Kb. 40 kg

Kb. 60 kg

A bálák súlya és mérete függ a bálázott anyag tulajdonságaitól. 
A méretbeli és kivitelezési változtatások jogát fenntartjuk!




