Strautmann BalePress 10
A Strautmann BalePress 10 átmenetet képez a
kis-és nagybálázók között. Nehezebben
tömöríthető, erősen visszatáguló anyagok
bálázására kiválóan alkalmas.
Nagy préserejének, automata bálakidobásának,
és viszonylag kis termetének köszönhetően a
kis és nagybálázógépek összes előnye
ötvöződik benne. A félraklap méretű bálákat
előállító bálázógépek között egyedülálló
bálasűrűséget érhetünk el vele. Az elkészített
bálák tömege akár a 120-130 kg-ot is elérheti!

MAXIMÁLIS BÁLASŰRŰSÉG

A 10 tonnás nyomóerő a préselt anyagtól függően akár
120-130 kg-os bálatömeget is eredményezhet.
Ezáltal maximálisan hatékony hulladékkezelést
valósíthatunk meg!

AUTOMATA BÁLAKIDOBÓ
RENDSZER
A normál megszokott bálakocsis megoldás helyett
BalePress 10 gépünk esetében a bálák kiürítése már
teljesen automatikus a láncos bálakidobórendszernek
köszönhetően.

STABIL ANYAGVISSZATARTÓ
FUNKCIÓ
A nagy préserejű gépek esetében fokozottan nagy
jelentősége van a könnyen visszatáguló anyagok
esetében igen praktikus anyagvisszatartó fogaknak,
melyek lehetővé teszik, hogy az anyagbetöltés több
présciklust követően is zavartalan legyen.

STRAUTMANN BALEPRESS 10
A nagy testvérek erejével!
ELŐNYÖK

A KÖZÉPKATEGÓRIA KIRÁLYA

Maximális bálasűrűség
Biztonságos, kerekes ajtózáró rendszer
10 tonna préserő
Malagrow Waste szervizháttér
- Felhasználóbarát vezérlőpanel
Stabil kettős préslapmegvezetés
- Kész bála kijelző
Nyitott ajtós bálakötözés
- Masszív felépítés
Automata bálakidobás
- Stabil anyagvisszatartó rendszer
Nagy betöltőnyílás
- "D" szintű biztonsági rendszer

BalePress 10 bálázógépünket nehéz a megszokott kategóriákba sorolni, hiszen
közepes termete mellett oly domináns tulajdonságokkal és prémium
felszereltséggel rendelkezik, hogy szinte csak a nagy bálázógépekkel lehet
érdemben összehasonlítani. Mindössze a fél raklapos bálaméret helyezi
gépünket a kapacitásbeli középkategóriába, melynek egyértelműen a tetején
helyezkedik el. Masszív felépítésének, páratlan préserejének, a kettős
prélapmegvezetésnek és stabil anyagvisszatartó rendszerének köszönhetően
olyan anyagok is tömöríthetőek gépünkkel, melyekhez az eddigiekben jóval
nagyobb méretű és préserejű gépekre volt szükség. Természetesen a
szokványos szelektív hulladékok esetében is egyedülálló megoldást biztosít,
ugyanis a maximális bálasűrűség következtében azon partnereink számára is
tökéletes megoldás, akiknél a szokásosnál is kevesebb hely áll rendelkezésre a
bálázott hulladék tárolásához.

rwak
PAPÍR
- 5-7 rétegű karton
- kompozit zsákok

MŰANYAG
- Vastag fólia
- Big-Bag zsákok

EGYÉB ANYAGOK
- RDF hulladékok
- Kommunális hulladék
Automata láncos
bálakidobó rendszer

Stabil kettős
préslap-megvezetés

A Time-Control rendszer
biztosítja, hogy a préselt anyag
folyamatosan a lehető
legnagyobb préserőnek legyen
kitéve

TECHNIKAI ADATOK, MÉRETEK
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EK megfelelőség

Gépünk rendelkezik a 2006/42/EC gépekre vonatkozó megfelelőségi
tanúsítvánnyal.

Bála kiürítési terület

Technikai adatok
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Szélesség: 800 mm
Magasság: 550 mm
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Hossz.: 800 mm
Mély.: 700 mm
Mag.: 600 mm

perati
ht

fólia : 130 kg
papír : 110 kg

Malagrow Kft.
5000 Szolnok, Újszászi út. 38.
Tel.: +36 56 514 160
info@hulladekpres.hu
www.hulladekpres.hu

Noise

IP54

Maximális
bálasűrűség

ht

kb. 500 kg

MOTOR TELJESÍTMÉNY

400 V, 50 Hz
2,2 kW

Masszív,
erős felépítés!

A bálák súlya és mérete erősen függ a bálázott anyag tulajdonságaitól. A bálák méretének és súlyának megadása a kartonpapír tulajdonságait figyelembe véve történt. Egyéb anyagokkal
kapcsolataban kérje kollégáink segítségét.
A méretbeli és kivitelezési változtatások jogát fenntartjuk!

