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McIntyre 2035 Fémbálázó 

Egy mindenkinek elérhető fémbálázó, ami 
elég erős hogy nagyobb gépek 
teljesítményével is versenyezzen.  

Erős, Robusztus, Rugalmas 
Nem hagyja magát eltéríteni a McIntyre 2035  gép 
kisebb méretei miatt. Az akár 22 tonnás vágóerő 
és akár 45 tonnás tömörítőerő  biztosítja, hogy a 
géppel sokféle nem-vas fémet tudjunk bálázni.  

A robusztus 4 oldalú megfordítható vágó 
nyomólap a túlméretes hulladékok könnyű 
kezelésében segít, és kicsit több mint 30 
másodperc alatt már kész a kb. 35*20cm –es 
bála.  

Gép adatai  

Gép méretek: 2405 x 1370 x 1990mm 

Kamra betöltőnyílása : 696mm x 355.6mm 

 H x SZ 

Betöltési magasság : 715mm 

Bálaméret: 203mm x 355mm x 

variálható  

Tömeg olajjal : 1860kg 

Olajtank : 250 Litres  

Zajterhelés: 74 +/- 3dBA 

Vezérlés: Manuális vezérlés  

Motor :  7.5kW (10hp) 

Hálózati csatl.: 32A / 3ph / 380-415v / 50Hz 

Motor forgássebesség: 1450 rpm 

Max nyomás:    3500 psi / 241 Bar 

Max tömörítőerő  : 45 Tonna 

Max ajtó vágó erő: 22 Tonna 

Az adatok annak ellenére hogy a gyártó igyekszik 
teljes információval szolgálni, csak tájékoztató 
jellegűek és fenntartjuk a változtatás jogát. 
Amennyiben valamelyik adat kiemelt jelentőségű, 
rendelés előtt mindenképp kérjen pontosabb 
tájékoztatást.  

Miért ez a legjobb 
megoldás? 
• Nagy teljesítmény
• Kicsi de erős
• Teljesen mobil
• Erős és megbízható © 2014 Copyright JMC Recycling Systems Ltd. 

All rights reserved 

A McIntyre Recycling Systems and Services tö
 
bb mint 27 000 beüzemelt géppel látta el a  világot a 

fém hulladék, autó vagy alumínium hulladék kezelésterületén. A cég gyökerei  1872-ig vezetnek 

vissza, és mára vitathatatlan tapasztalatokkal rendelkezik a fémhulladék  kereskedők, autó 

feldolgozók, gyártók, öntödék hulladékkezelési megoldásaihoz. Ehhez  járul hozzá az innovatív, 

problémamegoldásra törekvő dizájn, robusztus kivitel amik a  legjobb megtérülést adják az 

ügyfeleknek a legjobb szolgáltatások mellett.   
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