
Roll-Packer
A Roll-Packer görgőhordós 

tömörítőgép a hulladékok nagy 
hatékonyságú tömörítésére 

Kisebb költség és kevesebb munka

Akár 80%-al kevesebb

szállítási díj

Roll-Packer
RP 7700 RPV 7700 
egyállásos kétállásos 

RPM 7700 RPT 7700 
mobil   szállítható  



Tömörítési sorrend:

Gördül, tör, és tömörít. A mi megoldásunk

a gazdaságos

hulladékkezelésre

Akár 5-ször több hulladék a konténerben

A Bergmann Roll-Packer-t -feltaláltuk 

és továbbfejlesztettük: 

Az eredeti Bergmann gépet konténerek 

kiegészítő eszközének fejlesztettük 30 évvel 
ezelőtt és az elmúlt 30 évben technológia 

benchmark lett az ellenállóság, megbízhatóság, 
minőség, és karbantarthatóság területén. 

Extrém igénybevétel mellett is alacsony 

karbantartási igény 

A Roll-Packer (görgőhordós konténerprés) 
raklapokat, fa dobozokat, terjedelmes szemét 
vagy újrahasznosítható hulladék anyagokat is 

tömörít. A tömörítés alatt a hulladék folyamatosan 

a konténerbe tölthető. A konténerprés TÜV és GS 

által is munkabiztonságilag tanúsított. 

Nagyobb kapacitás 

a nyitott konténerekben. 

Nincs drágább dolog, mint levegőt szállítani. 
Tömörítetlen hulladék esetén márpedig ez a 

helyzet, ugyanis a konténerekben a hulladék 

igen szellősen helyezkedik el. Az RP7700 

használatával a hulladékszállítási költségei 
csökkennek, és sokkal jobban kihasználhatja 

konténere űrtartalmát. 

A BERGMANN RP700 egykonténeres 

álló használatra nyitott konténeren. 

Felhasználási helyek:

- Háztartási hulladék újrahasznosító lerakatok 

- minden típusú ipari-gyártó vállalatok 

- piacok 

- központi raktárak 

- hulladék válogató művek 

- hulladék átrakók 

- újrahasznosítók 

RP7700 Jumbo önálló egykonténeres tömörítő 

Haszon - önálló
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Egy ÁTTÖRŐ siker

Csökkentse a hulladékkezelés
költségeit!

kisebb költségek 

Folyamatos

tömörítés a

pénzügyi 

önállósághoz vezet!

BERGMANN Roll-Packer megtérülése 

Háztartási hulladék tömörítése esetén 5-ből 3 

konténer ürítés megspórolható. Ha fa dobozokat vagy 

lazán bedobált raklapokat tömörítünk, a hatásfok még 

nagyobb lehet, akár 4/5-re is tömörítünk. Ezek az 

adatok a felhasználók véleményén alapulnak. 

Kiindulási helyzet: 

Raklapok és fa dobozok szállítása nyitott 36 m3 

konténerben, 5 tonna/hét, kb. 260 tonna/év 

mennyiségben, szállítás költsége 40 km 
távolságra (80km oda-vissza),kb. 35 000 Ft és 3 
tonna/ fordulóval 86 forduló/év . 
Összes szállítási költség 3 010 000 Ft. 

Roll-Packer használatával kb. 21 szállítással 
megoldható, azaz a költség 735 000 FT . 
A megtakarítás 2 275 000 Ft/év. 

A fenti adatok példa jellegűek, függnek a 

hulladék sűrűségétől, szállítás 

minőségétől." 

A BERGMANN görgőhordós konténerprés 

RPM 7700 mobil felhasználása egy helyen 

különböző pontokon. 
A mobil Jumbo erős. rugalmas, és emellett 

konténermozgató karral van felszerelve. 

3,36 tonna Co2 kibocsátás

takarítható meg! 

Csökkentse akár4-el is az 5 konténerfordulót

A fenti példában csupán egyetlen 

görgőprés használatával 3,36 tonna 

CO2 kibocsátással terheltük kevésbé 

környezetünket. Ugyanezen hatás 

eléréséhez több mint egy évig otthon 

kellene hagynia autóját! 

Görgőhordós konténerprés RPM 7700 Mobil Jumbo több konténerhez egy helyen 

Haszon- mobil



Nem nálunk!Hatékonyság nagyban:
Várakozás

 
idő?

Ez már tényleg az üzletről szól!

Akár x számú konténert is megtakaríthat!

A görgős préshordó RPV7700 parallel rendszer számos párhuzamos konténer préselésére 

Haszon- megsokszorozva

A BERGMANN görgőhordós konténerprés 

robusztus és alacsony karbantartásigényű- 

ezért folyamatos használatra is kifejezetten 

alkalmas. Hosszú élettartamú hidraulikus 

meghajtással. A legmagasabb minőségi és 

gyártási normák biztosítják, hogy a tüskés hordó 

sokáig és megbízhatóan gördül előre-hátra. 

Egyszerű kezeléssel

még több görgetés.

A Bergmann konténerprés használata nagyon 

egyszerű. Egy rövid oktatást követően bárki 
irányíthatja a görgőhordót egyszerűen és 

biztonságosan. 

Hatalmas eredmény

kevés előkészülettel.

Ahhoz, hogy egy BERGMANN Roll-Packert 

használjunk, nem kell nagy fizikai 

változásokban gondolkoznunk. A prés 

egyszerűen integrálható a meglévő 

konténerekhez és azonnal hatékonyabbá 

teszi azokat. 

Német gyártmány

Bergmann találmány

Ami a "Made in Germany" címet ilyen erőssé 

tette, minden nap megjelenik a használatban. Új 
ötletekkel jól kidolgozott technikai megoldásokat 
alkalmazunk. A legmagasabb anyagminőségre 

és varázslatos megmunkálásra támaszkodunk. 
Egyszerre gyártunk hatékonyan és a 

legmagasabb színvonalon. 

Bizonyítjuk és ön 

megtapasztalja - minden nap. 

Minden típusú 
felhasználásra a 
LEGJOBB egyedi 
megoldás!

A Bergmann RPV 7700 parallel 

rendszer számos párhuzamos 

konténer tömörítésére. 

Így tudja megsokszorozni a 

konténer kapacitását egymás után. 
Ez az igazi hatékonyság! 



RP7700 Jumbo 
egyállásos

RPV7700
 
Parallel

Jumborendszer 

 RPT700 Trans-  

Pack 

Koncentrált erő- erős típusvariációk:

A BERGMANN Roll-Packer
Minden speciális 

eszköz lehetővé 

válik!

 

 
RPM 7700 Mobil 

Szállításra kész 

RP7700 Jumbo szállítása 

RPM 7700 mobil Jumbo szállítása 

10 konténeres RPV 7700 

parallel rendszer szállítása 

* További opciók és egyedi megoldások elérhetők kérésre

overview

Felhasználás típusa 1 különálló 
konténerhez 

párhuzamosan 
elhelyezett 
konténerekhez 

sok konténerhez egy telepen 
számos konténer távoli helyeken, 
vagy különálló konténerre a rámpán 

Leírás Különálló egység minden nyitott 
konténerhez A tömörítő hordó 
önálló hidraulikus meghajtással a 
konténerben előre-hátra mozog egy 
fogantyús karon, ezáltal töri, darálja 
és tömöríti a hulladékot. 

Sorba állított konténerekhez. 
Elektromotoros lánchajtással 
sínrendszeren mozgó tömörítő 
egység. 

Önálló meghajtású gép dízel 
motoros meghajtással. A motor a 
tömörítés és a kocsi meghajtását is 
végzi. Opcionálisan felszerelve egy 
konténermozgató szállító kampóval. 

A tömörítő egység különálló 
legördülő szállító platformra helyezve 
és a szállító kocsiról vagy rámpáról 
vezérelve. Az egységet a 
szállítójármű hidraulikája vagy 
opcionálisan integrált különálló dízel 
generátor hajtja meg. 

Hulladék típusa Minden féle nagy terjedelmű hulladék, pl. karton, papír, fólia, zöld hulladék, műanyagok, 
nagy terjedelmű háztartási hulladékok, fa dobozok, raklapok, könnyű fémek. 

Felhasználás helye Ipari létesítmények, hulladék begyűjtők, átrakó állomások, nagykereskedelmi raktárak, piacok, hulladék feldolgozók Váltakozó begyűjtési helyek 

Meghajtás Elektro-hidraulikus 
meghajtás: 5,5 kW, 400V 

Elektro-hidraulikus 
meghajtás: 5,5 kW, 400V 

Dízel motor 4 ütemű, 
3 henger, 25,5 kW 

Szállító jármű hidraulikája 
vagy dízel generátor 

Felszereltség Változtatható, beállítható gördülési idő (tömörítési idő) és gördülési hossz, automata vagy manuális üzemmód, 

manuális módban mutatja a előre/hátra mozgást egy kijelzőn, olajhűtés a folyamatos használathoz, munkaóra 
számlálás, márkás hidraulika szivattyú, automata időzítés, olajszint figyelő, túlterhelés védelem 

Manuális vezérlés, manuális módban 
mutatja a előre/hátra mozgást egy 
kijelzőn, olajhűtés a folyamatos 
használathoz, munkaóra számlálás, 
márkás hidraulika szivattyú, 
automata időzítés, olajszint figyelő, 
túlterhelés védelem 

Extra felszereltség Automata konténer teli kijelző, 
távvezérlés 

Többszörös konténer kiegészítő és 
kiegészítő tömörítő egység 

Konténer mozgató szállító kampó 10 
tonnás konténersúlyig, és sok egyéb 
kiegészítő, mint pl. videó vagy rádió 

Dízel generátor gépjárműtől 
független meghajtásra 

Helyigény 
(konténer nélkül) 

szélesség : 2800mm 
hossz: 4900mm (részben konténerrel) 
magasság 6600mm 

2 konténeres egységnél 
szélesség : 6444 mm 
hossz: 5098 mm (részben konténerrel) 
magasság 6600mm 

szélesség : 2930 mm 
hossz: 3750 mm 
magasság 7100 mm 

gépjármű nélkül 
szélesség : 2500 mm 
hossz: 5723 mm 
magasság 6100mm 

nettó tömeg kb. 3200 kg kb. 4200 kg kb. 7000 kg kb. 6000 kg 

maximum 
konténer 
méret 

hossz. kb. 7000 mm 
magasság 2700 mm (opcionálisan 3100 mm) 

hossz. 6600 mm (7200mm) 
magasság 2700 mm (opcionálisan 
3100 mm) 

hossz. kb. 7000 mm 
magasság 2700 mm (függően 
a gépjárműtől, rámpától) 



Különálló, mobil, rugalmas:

Egyedülálló variációk!

Mi vagyunk az "eredeti"
– becsületbeli ügy!

A jó ötletek megtalálják a helyüket a piacon. 

Éppen ezért örvendetes is lehet, ha másolják 

az ötleteinket. 40 éves folyamatos újító 

tapasztalattal büszkén mondjuk, hogy nincs 

versenytársunk funkcionalitás, minőség, 
felhasználóbarátság területén. 

Meghallgatjuk

és előre gondolkodunk

Mindig nyitott füllel járunk. A rengeteg 

fejlesztés tapasztalt technikusaink, tervezőink 

és az ügyfelek dialógusának eredménye. 
Megtaláljuk a megoldásokat a ma problémáira 

és lehetőségeket tárunk fel a jövő 

generációknak. 

Büszkék vagyunk 

mesterművünkre!

RP7700 Jumbo RPV 7700 parallel rendszer Támaszkodhat ránk
– minden értelemben

Széles tudású barátságos és tapasztalt 

technikusaink valamint a 15 éves gyári 
alkatrészellátás az alapja professzionális 

ügyfél kiszolgálásunknak. 

Gyorsan és bármikor a segítségére sietünk. 

RPM 7700 mobil Jumbo RPT 7700 Trans-pack 

100 %  minőség = 1000 féle lehetőség.

Roll-Packer: Bergmann találmány

Nemzetközileg elismert 

"Maximális tömörítés gazdaságilag 
vonzó befektetéssel sokéves 
használatra." Ez a koncepció teszi 
nemzetközileg is elismertté gépeinket 
és elégedetté ügyfeleinket. 



RotoPrés

Roll-Packer
Görgős konténerprés 

Közös minden Bergmann gépben: piacvezetők 

tömörítésben és gazdaságosságban. 

Folyamatosan betölthető és könnyen kiüríthető a 

hulladék. Extrém alacsony karbantartási igény. 

www.hulladekpres.hu

Malagrow Kft. 

H-5000 Szolnok, Újszászi út 38. 

Tel: +36 56 514 160 Fax: +36 56 515 050 E- 

Mail: gmalatin@malagrow.hu 




