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McIntyre M10
Alumínium doboz és
könnyűfém bálázó
Védje a környezetét és tegyen szert plusz
bevételekre az alumínium és acél italos,és konzervdobozok bálázásával!

Erős

Az M10 bálázógép nem csupán az alumíniumdobozok
kezelésére nyújt praktikus megoldást, hanem számos
egyéb felhasználási területen is alkalmazható, legyen
szó könnyű fémek vagy egyéb gyártási hulladékok
bálázásáról.
A M10 bálázógép maximum 250mm x 480mm méretű
dobozok befogadására képes, 20g-os dobozok esetén
óránként 400kg kapacitással. Minél kisebb az
alumínium dobozok mérete a gép kibocsátási
kapacitása annál nagyobb!
Alumínium italos dobozok esetében az M10
bálázógép összezúzza, majd 274mm-es kockákká
préseli az anyagot, melyek kb. 9- 11kg tömegűek.
A bálák sűrűsége olyan magas, hogy semmilyen
jellegű lekötözés vagy rögzítés nem szükséges, így a
kibocsátott bálák akár közvetlenül alkalmasak a
szállításra.

Műszaki adatok - M10
Gép méretei:

3470 x 750mm x 1465mm

Hosszúság (bálasínnel együtt): 5870mm
Betöltési magasság:

1290mm

Garat nyílás mérete:

890 x 738mm (hossz x szél)

Bálaméret:

274mm x 274mm x változó

Gép tömege:

2000kg

Olaj mennyiség:

620 liter (külön szállítva)

Zajterhelés:

74 +/- 3dB
7.5kW

Elektromos
csatlakozás:

32A / 3fáz / 380-415v / 50Hz

Fordulatszám:

Kb. 1460 rpm

Max. rendszer nyomás:

3100 psi / 213 Bar

Max préserő:

300 kN

Vezérlés:

Manuális vagy automata

A fenti technikai adatok tájékoztató jellegűek!
Kérjük megrendelését megelőzően egyeztessen
kollégáinkkal!

Automata
Az M10 bálázógép egy teljesen automata
rendszer, mindössze az anyag betöltése
igényel emberi munkaerőt. A gép elindítását
követően
az
üzemeltető
szabadon
végezheti az anyagbetöltést, közben akár
más munkafolyamatban is részt vehet.

Miért a legjobb választás?
• Teljesen automata
• Alacsony költségek, megbízható és hatékony
• Széleskörű felhasználhatóság
• Rövid ciklusidő

Malagrow Kft.
H-5000 Szolnok, Újszászi út 38.
Tel.:+3656/514160 Mob.:+36303260035
gmalatin@malagrow.hu
www.hulladekpres.hu

McIntyre M20
Alumínium doboz és
könnyűfém bálázó

Védje a környezetét és tegyen szert plusz
bevételekre az alumínium és acél italos,- és
konzervdobozok bálázásával!

Sokoldalú

Az M20 bálázógép nem csupán az alumíniumdobozok
kezelésére nyújt praktikus megoldást, hanem számos
egyéb felhasználási területen is alkalmazható, legyen
szó könnyű fémek vagy egyéb gyártási hulladékok
bálázásáról.
Az M20 bálázógép maximum 250mm x 480mm méretű
dobozok befogadására képes, 20g-os dobozok esetén
óránként 400kg kapacitással. Minél kisebb az alumínium
dobozok mérete a gép kibocsátási kapacitása annál
nagyobb!
Alumínium italos dobozok esetében az M20 bálázógép
összezúzza, majd 274 mm-es kockákká préseli az
anyagot, melyek kb. 9-11 kg tömegűek.
A bálák sűrűsége olyan magas, hogy semmilyen jellegű
lekötözés vagy rögzítés nem szükséges, így a
kibocsátott bálák akár közvetlenül alkalmasak a
szállításra.

Műszaki adatok - M20
Gép méretei:

3470 x 750 x 1690mm

Hosszúság (bálasínnel együtt): 5870mm
Betöltési magasság:

1290mm

Garat nyílás mérete:

890 x 738mm (hossz x szél)

Bálaméret:

274mm x 274mm x változó

Gép tömege:

2200kg

Olaj mennyiség:

620 liter (külön szállítva)

Zajterhelés:

83 +/- 3dB

Elektromos
csatlakozás:

15kW (20hp)

Fordulatszám:

32A / 3ph / 380-415v / 50Hz
kb. 1460 rpm

Max. rendszer nyomás: 3100 psi / 213 Bar
Max. préserő:

300 kN

Vezérlés:

Manuális vagy automata

A fenti technikai adatok tájékoztató jellegűek!
Kérjük megrendelését megelőzően egyeztessen
kollégáinkkal!

Automata
Miért a legjobb választás?
• Teljesen automata
• Alacsony költségek, megbízható és hatékony
• Széleskörű felhasználhatóság

Az M20 bálázógép egy teljesen automata
rendszer, mindössze az anyag betöltése
igényel emberi munkaerőt. A gép elindítását
követően az üzemeltető szabadon végezheti
az anyagbetöltést, közben akár más
munkafolyamatban is részt vehet.

• Rövid ciklusidő
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