
A Strautmann BalePress 3 az új típusú 
egykamrás bálázógépek családjának 
legkisebb tagja. Egyaránt kiválóan alkalmas a 
kommunális, és kisebb mennyiségű papír, 
fólia, PET palack, műanyaghulladék 
bálázására, emellett kompakt kivitelének 
köszönhetően igen kis helyen is elfér. 
Kisebb mennyiségű hulladékkal és kis 
alapterületű hulladéktárolóval rendelkező 
parnereink számára egyértelműen a legjobb 
alternatíva. Elérhető gyorskötözéses és 
zártajtós kötözéses (CD) változatban is!

KÖLTSÉGHATÉKONY 
HULLADÉKKEZELÉS 
Használatával jelentős raktározási és szállítási 
költségmegtakarítás érhető el. A bálák könnyebben 
szállíthatóak és értékesíthetőbbek, mint a nem kezelt 
hulladék.

KOMPAKT KIVITEL,
KIS HELYIGÉNY 
A gép - méreteinél fogva - igen kis helyen is elfér, 
ennek köszönhetően ezentúl azoknak a 
partnereinknek sem elérhetetlen a bálázás 
technológiája akik hely szűkében állnak.

KÖNNYEN TÁROLHATÓ BÁLÁK 
A 2,7 tonnás nyomóerő a préselt anyagtól függően 
akár 90 %-os térfogatcsökkenést is eredményezhet. 
A géppel viszonylag kis méretű és ezáltal könnyen 
kezelhető legfeljebb 35 kg-os bálák készíthetőek.
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STRAUTMANN BALEPRESS 3 
A legkisebb helyen is a legnagyobb 
hatékonysággal!

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!

TECHNIKAI ADATOK, MÉRETEK

BELÖLTŐ NYÍLÁS 
MÉRETE

Szélesség: 700 mm 
Magasság: 450 mm

CIKLUSIDŐ

27 mp.

PRÉSERŐ

 27 kN

BÁLAMÉRET

Hossz.:  500 mm
Mély.:   700 mm
Mag.:     500 mm

BÁLATÖMEG

fólia :   35 kg
papír : 30 kg

BIZTONSÁGI 
BESOROLÁS

IP54

GÉP TÖMEGE

275 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

230 V, 50 Hz

1945 mm 1066 mm 754 mm 1588 mm 626 mm 1467 mm

KICSI A BORS DE ERŐS...
BalePress 3 bálázógépünk kialakításánál az volt a fő szempont, hogy egy olyan 
kis méretű de hatékony gépet kínálhassunk megoldási alternatívaként, mely egy 
kis belmagasságú helyen is elfér akár egy sarokban is. A kis méret azonban 
komoly teljesítménnyel párosuk, ugyanis a 2,7 tonna préserőnek köszönhetően 
akár 35 kg tömegű, könnyen kezelhető mégis sűrű bálákat készíthetünk.
A préskamra belső méretéből adódóan az elkészült bálák teljes mértékben 
raklap-kompatibilisek.

A Time-Control rendszer biztosítja, hogy a préselt anyag folyamatosan a 
lehető legnagyobb préserőnek legyen kitéve, így érve el a lehető legnagyobb 
bálasűrűséget!

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

LEHETSÉGES ANYAGOK:

PAPÍR
- Karton
-  Irodai papír

MŰANYAG 
- Fólia
- Műanyag zsákok

Az egyszerű és biztonságos 
működést biztosító vezérlőrendszer
kész bála és szerviz-visszajelzéssel

700 x 
500 mm

ELŐNYÖK

EGYÉB ANYAGOK
- RDF hulladékok
- Kommunális hulladék

Eredmény egy emberi erővel is 
könnyen mozgatható bála

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

Technikai adatok

Méretek

A B C D E F

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

Bála kiürítési terület

Optimális bálatömeg
kis mennyiségű 
hulladék esetén!

Könnyen 
mozgatható!

OPCIÓK
- Bálakiszedő kiskocsi 
- Galvanizált kivitel

Gyorskötözéses és zártajtós kötözéses (CD) változatban is elérhető.
BalePress 3 CD változatban is!

- Zártajtós kötözésű kivitel (CD)




