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A BCB2003 Bálázógép tökéletes 
megoldást nyújt az alábbi 
ágazatok  hulladékkezelésére:

• Palackozó üzemek

• Visszaváltó központok

• Tejfeldolgozók

• Élelmiszer-hulladék feldolgozók

• Fémhulladék telepek

• Kávézók, büfék

A BCB2003 az első olyan 
kombinált bálázógép, mely 
egyesíti folyadékkiürítés és az 
üres palack bálázásának 
folyamatát. 

Az összehasonlíthatóság 
kedvéért:

•   A BCB2003 7-szer gyorsabb
megoldást nyújt, mint a kézi
kiürítés és bálázás.

• 2,000 db PET palack vagy 4,000
db alumínium doboz
tömöríthető 1 bálába.

• 200 literes folyadékgyűjtő
tartály

•  A   TEFC (Teljesen zárt
ventillátorhűtésű) motor
lehetővé teszi a gép teljes
egészének vizzel történő
tisztítását.

• Nincs szükség az anyagok
előkezelésére bálázás előtt

• A BCB2003 különleges "Cápa fog"
rendszere a folyadék 100%-os
eltávolítását teszi lehetővé.

A BCB2003 Bálázógép 
vitathatatlanul egy piacvezető 
megoldás a minőségi gépek 
gyártásában is! 

BCB2003 
Italosdoboz bálázógép



BCB2003 Italosdoboz bálázógép

BCB2003 Fontosabb ismérvek:

•  UL® besorolású vezérlőrendszer

• Beépített folyadékszint -jelző
rendszer

•  Kódolt mágneses ajtózáró-
rendszer

•  Kulcsos biztonsági kapcsoló

•  Szivattyús folyadék-kiürítési
rendszer (opcionális)

• Négy ponton kötözhető bálák

• 7,5 cm átmérőjű vezeték a 
folyadék gyors elvezetéséhez

•  45 másodperc ciklusidő

• 15 cm átmérőjű munkahenger

•  ANSI  és OSHA biztonsági
előírásoknak megfelel
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SPECIFIKÁCIÓK:

Bálaméret  (610 mm x 406 mm x  610 mm)

Bálatömeg 
- Alumínium doboz 
- PET palack

max. 54 kg 
max. 104 kg)

Préserő 256 kN

Ciklusidő 45 mp.

Munkahenger furat @ (152 mm) 
rúd @ (102 mm)  
présút hossz.(1,219 mm)

Motor 7,4 kW, TEFC

Szivattyú 45 liter

Folyadék tartály 200 liter

Elektromos csatlakozás 208/230/460 volt, 3 fázis 60 hz

Bálakidobás Hidraulikus

Bálakötözés Bálázószalag vagy huzal

MÉRETEK:

Betöltőnyílás (Szél. x Mag) 610 mm x 533 mm

Max. magasság 3 340 mm

Szállítási mélység 991 mm

Szállítási szélesség 1 384 mm

Mélység nyitott ajtóval 2 184 mm

Szállítási magasság csökk. 2 184 mm

Gép tömeg 1,388 kg

Ajánlott telapítési és  3 m2
üzemeltetési alapterület

A méretbeli és technológiai változtatások 

jogát fenntartjuk!
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