
PP1208 Premium
EGYKAMRÁS BÁLÁZÓGÉP

• 58-70 tonna erő egy csomagban
• Akár 90%-os térfogatcsökkentés
• Raktározási és szállítási költségek megtakarítása
• Bálázott hulladékból bevételek
• Hulladékok szelektív gyűjtése
• Energiatakarékos hidraulika
• Egyszerű használat
• Hidraulikus bálakibocsátás

A PP1208 a legerősebb vázszerkezetű és legnagyobb préserejű Strautmann egykamrás bálázógép.
60-70 tonnás préserejének köszönhetően 95 %-os térfogatcsökkentést eredményez a kartonpapírok, papírok, 
műanyagok, fólia és elektronikai hulladék tömörítése során.
A maximálisan elérhető 550 kg bálatömeg a bálák közvetlen értékesítését teszi lehetővé. 
A nagy méretek ellenére a gép kezelése egyszerű, felhasználóbarát, melyet megkönnyít a 
microprocesszor kontroll, a vizuális kész – bála kijelzés, az egyszerűsített bálakötözés, a hidraulikus bálakiemelést segítő 
rendszer és a QuickDoor automata rácsukós ajtó is.

Papír, fólia, PET palack, szivacs és elektronikai hulladékokra
specializált gépváltozatok.

TopPlus
Állítható merev 

préslemezvezérlés

BaleMatic
Triplán kódolt 

mágneses ajtózárak

QuickDoor
Fel-le csúszó ajtóval 

kis helyigény, gyorsaság

CircleSystem
Különlegesen kiképzett 

oldalfalak a stabilitáshoz

PowerSave
Energiakímélő ikerszivattyús 

hidraulika meghajtás
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Prémium termékjellemzők

A legstabilabb választás!



Hálózati csatlakozás: 400 V / 3 fázis / 4 kW / 50 Hz
Préserő: 58-70 tonna
Gép tömege: 2,6-2,8 tonna
Max. bálaméret: 1200 x 800 - 820 x 800 - 1200 mm
Max. bálatömeg: 550 kg

Akár 550 kg bálákat is készít
58-70 tonna nyomóerő
Magas fajlagos préserő: 750 kN/m2
Hosszú présút: 890 mm (1090 mm speciális változatoknál)
Állítható merev préslemez vezérlés Strautmann TopPlus

Nincs várakozási idő a présciklusban
Automata vezérlés: Strautmann MicroLogic
Gyors préselési mechanizmus

Felhasználóbarát üzemeltetés
Mikroprocesszoros vezérlés: Strautmann MicroLogic
Vizuális kész-bála kijelzés
Egyszerű bálakötözés nyitott ajtó mellett beépített kihúzókkal 
Alacsony zajterhelés: kevesebb, mint 80 dB
Automata bálakibocsátás kétkezes biztonsági kapcsolóval

Energiakímélő meghajtás
Az ikerszivattyús hidraulika meghajtásnak 
köszönhetően jelentős előnyök keletkeznek:
Energia felvétel maximuma: 40%-al csökken
Teljes energiafelhasználás költsége 50%-al 
csökken

Könnyű betöltés
Helyigénye 2,3 m2 alatti
Kőnnyű és helytakarékos ajtónyitás, -zárás
Gyors ajtónyitás, -zárás a fel-le csúszó automata 
ajtóval: Strautmann QuickDoor

Magas betöltési kapacitás
Első betöltés: 1,5 m3
A hosszú présút garantálja a magas újratölthető-
séget akár 0,85 m3-ig
Különlegesen kiképzett oldalfalak nehezítik meg a 
kitágulást: Strautmann CircleSystem

Könnyű bálakiemelés, maximális biztonság
Hidraulikus bálakibocsátás: Strautmann BaleMatic
Triplán kódolt mágneses zárak az ajtónyitás ellenőrzéséhez
Ajtókivágódás megakadályozására reteszelt ajtó
CE előírásoknak megfelelő gyártás

Prémium alapfelszereltség
4 tekercs Strautmann SU 19/200 
50 db zsinegszorító klip bálázó szalagok meghúzásához
4 db beépített kihúzó kampó




