
BLIK HORDÓPRÉS 
Minőség, Megbízhatóség, Minden igényre



A BLIK közel 25 éves tapasztalattal rendelkezik hulladékmegsemmisítő, térfogatcsökkentő, valamint 
hulladék- és melléktermékhasznosító gépek tervezésében és gyártásában. A BLIK berendezések 
kizárólagos hazai forgalmazója a Malagrow Kft. 

Az üres és könnyű hordók igen sok helyet foglalnak el a raktározás, illetve a szállítás során, ennél 
fogva ezek magas költséggel is járnak. Ezen probléma orvoslására fejlesztették ki a BLIK RF7 hordó-
prést, mely különböző típusú hordókat képes nagy erővel összetömöríteni. Alkalmazása egyszerű, 
gyors, biztonságos és nem utolsó sorban költségtakarékos.

BLIK HORDÓPRÉS - BLIK RF7 HORDÓPRÉS AUTOMATA ÖBLÍTŐBERENDEZÉSSEL

BLIK RF7 Hordóprés
automata öblítőberendezéssel

A berendezés kiválóan alkal-
mas a hordók kiöblítésére, majd 
tömörítésére, ezáltal fém hulla-
dékként könnyen feldolgozható 
a hulladékhasznosítók által.

Nemcsak illeszkedik a környe-
zetvédelmi előírásokhoz, de 
alkalmazásával időt, pénzt és 
energiát is megtakaríthat.

Miért a BLIK RF7 Hordóprést ajánljuk?

•  Hatékonyan tömöríti a hulladékot
•  Illeszkedik a környezetvédelmi előírásokhoz
•  Használatával időt, energiát, pénzt takarít meg
•  A mosás automata visszaforgató fejjel, 360 fokban történk
•  Egyszerű kezelhetőség nyomógombokkal és jelzőlámpákkal
•  Az egység üzemkészen kerül leszállításra, csak elektromos és 
vízhálózati csatlakozás szükséges hozzá

Tudjon meg többet a BLIK berendezésekről! 
Tel.: 06-56/514-160 • Email: hulladekpres@malagrow.hu
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BLIK HORDÓPRÉS - BLIK RF7 HORDÓPRÉS AUTOMATA ÖBLÍTŐBERENDEZÉSSEL

Előnyök:

• Innovatív kialakítás
• Egyszerű karbantartás
• Könnyű kezelés
• Tiszta, higiénikus
• Elektronikusan vezérelt
• Biztonságos
• Automatikus
• Kiváló minőségű alkatrészek

Általános paraméterek
Tömörítőerő 18 - 29 tonna
Tömörítési és fúrási motor teljesítmény (hidraulikus) 7,5 kW
Vízbefecskendező szivattyú 3-10 bar 4 kW

Hidraulikus leeresztésű mosó cső

360 fokos elfordulású mosófej
Hidraulikus hordófedél lyukasztás 80 x 60 mm ereszkedés 250 mm
Hidraulikus hordóalj lyukasztás 50 x 90 mm ereszkedés 200 mm

Össz motor teljesítmény 12 kW / 400 V / 50 Hz
Gyűjtő tank szeleppel 300 liter
Beállítható öblítési idő 0 - 60 másodperc
Széles hordóméret tartomány (átmérő x magasság) 650 x 910 mm 

650 x 1092 mm
Hordókapacítás 20-30 db hordó/óra  

(öblítési időtől függően)
Gép tömege 1600 kg

Hordó beillesztése és rögíztése egyszerű és biztonságos, a hordóprés vezérlése felhasználóbarát 
kialakítású: programozható automatával történik.

Hordó mosása automata visszaforgófejjel 360 fokban történik. A berendezés max. 29 tonnás 
préserejének köszönhetően maximális hatékonyság érhető el a hordó tömörítésénél.
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BLIK TERMÉKEK SZÉLES KÖRE - Innovatív megoldások a hulladékkezelésben

BLIK B400  
kiegészítőkkel

BLIK B400  
kiegészítőkkel

BLIK BB 
csigás kivezetővel

BLIK B600 
veszélyes hulladékra


