Strautmann BalePress 28
A Strautmann BalePress 28
bálázógéppel egyaránt kezelheti papír
és fólia hulladékait a rendezettség és

tisztaság jegyében, optimalizálva
ezzel a cég területén belüli hulladéklogisztikát és növelve a bálázott
anyagok értékesítéséből eredő
bevételeket. A BalePress 28
bálázógépet számos ágazatban
használják a papír és fólia
hulladékok kezelésére.

ALACSONYABB SZÁLLÍTÁSI
KÖLTSÉGEK
A hatékony bálázási technológia következtében a
préseléssel kezelt hulladékok térfogata jelentős - 90%
- mértékben lecsökken, melynek eredményeképpen a
szállítás költségei csökkennek, így Ön több pénzt
kaphat hulladékáért.

TÖBB IDŐ AZ ÜZLETRE
A Strautmann BalePress 28 használatával több
időt fordíthat partnerei széleskörű kiszolgálására,
mivel a hulladékkezelés jelentősen kevesebb időt
igényel 19 másodperces ciklusidejének hála.

GYORS ÉS ERŐS
Strautmann Balepress 28 bálázógépünk a komoly
présereje mellett rendkívül gyors, automata
ajtónyitás opcióval is rendelhető, melynek
köszönhetően a hulladékkezelésre fordítandó idő
jelentősen lecsökken!

STRAUTMANN BALEPRESS 28
Akiknek a préserő mellett a gyorsaság
is fontos!
ELŐNYÖK

KORSZERŰ FELÉPÍTÉS

- Könnyű telepíthetőség
- Egyszerű és biztonságos üzemeltethetőség
- Praktikus bálakidobó rendszer
- Kész bála kijelző
- Felhasználóbarát vezérlőpanel
- Stabil préslapmegvezetés
- Komoly szervízháttér
- 1+1 év garancia

A bálázógép egy vertikális tolóajtóval felszerelt, így az ajtónyitáskor
helyet takaríthatunk meg, és nem ütközünk egyéb útvonalakba.
A TopPlus® kettős préslapmegvezetés meghosszabbítja a
bálázógép élettartamát.
A Time-Control rendszer biztosítja, hogy a préselt anyag
folyamatosan a lehető legnagyobb préserőnek legyen kitéve, így érve
el a lehető legnagyobb bálasűrűséget!

OPCIÓK

A kamra speciális belső kialakítása és a leszorító fogak meggátolják
a tömörített anyag vísszatágulását - így maximális térfogat
csökkenés érhető el.
A hirdaulikus bálakidobásnak köszönhetően a tökéletes sűrűségű
bála könnyedén eltávolítható a préskamrából!

- Szalagos vagy huzalos kötözés
- Automata ajtónyitás
- Hidraulikus bálakidobás

rwak
MŰANYAG
- Fólia
- Műanyag zsákok

PAPÍR
- Karton
- Irodai papír

EGYÉB ANYAGOK
- RDF hulladékok
- Kommunális hulladék
Az egyszerű és biztonságos
működést biztosító vezérlőrendszer
kész bála és szerviz-visszajelzéssel

A speciális kamrakialakítás részét
képező leszorító fogak meggátolják
a préselt anyag visszatágulását

A Time-Control rendszer biztosítja, hogy
a préselt anyag folyamatosan a lehető
legnagyobb préserőnek legyen kitéve
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EC megfelelősség

Gépünk rendelkezik a 2006/42/EC gépekre vonatkozó érintésvédelmi
tanúsítvánnyal.

Bála kiürítési terület

Technikai adatok
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Szélesség: 1190 mm
Magasság: 555 mm
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Hossz.: 1200 mm
Mély.: 800 mm
Mag.: 800 mm
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Malagrow Kft.
5000 Szolnok, Újszászi út. 38.
Tel.: +36 56 514 160
Fax.: +36 56 515 050
E-mail: gmalatin@malagrow.hu
www.hulladekpres.hu

ht

fólia : 350 kg
papír : 280 kg

Noise

IP54

Optimális
bálatömeg, mely
hosszú távon
garantált!

ht

1550 kg

perati

400 V, 3-fázis, 5 pólus
50 Hz

A préserőnek
megfelelő géptömeg

A bálák súlya és mérete erősen függ a bálázott anyag tulajdonságaitól. A bálák méretének és
súlyának megadása a kartonpapír tulajdonságait figyelembe véve történt. Egyéb anyagokkal
kapcsolataban kérje kollégáink segítségét.
A méretbeli és kivitelezési változtatások jogát fenntartjuk!

