
A Strautmann BalePress 28 
univerzális bálázógéppel egyaránt 
kezelheti karton- és fólia hulladékait a 
rendezettség és tisztaság jegyében, 
optimalizálva ezzel a cég területén 
belüli hulladék-logisztikát és növelve a 
bálázott anyagok értékesítéséből 
eredő bevételeket. A BalePress 28 
bálázógéppel közvetlenül 
értékesíthető kartonbálákat állíthat elő!

TÖBB IDŐ AZ ÜZLETRE
A Strautmann BalePress 28 használatával több időt 
fordíthat partnerei széleskörű kiszolgálására, mivel a 
hulladékkezelés jelentősen kevesebb időt igényel, mint 
kisebb kapacitású bálázógépek használata esetén.

EGYSZERŰEN MÁS KATEGÓRIA! 
Strautmann Balepress 28 bálázógépünk 
kategóriájában olyan páratlan paraméterekkel 
rendelkezik, melyek a legerősebb ipari gépek 
körében is versenyképessé teszik!

A PROFI BÁLA ITT
KEZDŐDIK
A hatékony bálázási technológia következtében a 
BalePress 28 géppel előállított kartonbála méreteinek 
és 320 kg tömegének köszönhetően közvetlen 
papígyári értékesítésre alkalmas, mely a gép technikai 
paraméterei tükrében páratlan a bálázógépek piacán!

Strautmann BalePress 28



STRAUTMANN BALEPRESS 28 
Univerzális megoldás!

TECHNIKAI ADATOK, MÉRETEK

BELÖLTŐ NYÍLÁS 
MÉRETE

Szélesség: 1190 mm
Magasság: 555 mm

CIKLUSIDŐ

48 mp.

PRÉSERŐ

280 kN

BÁLAMÉRET
/Raklap alapterületű/

Hossz.: 1200 mm
Mély.:   800 mm
Mag.:     800 mm

BÁLATÖMEG

fólia :   370 kg
karton:320 kg

BIZTONSÁGI 
BESOROLÁS

IP54

GÉP TÖMEGE

1550 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

400 V, 3-fázis, 5 pólus 
50 Hz

3043 mm 1947 mm 1160 mm 2518 mm 1129 mm 2132 mm

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA
BalePress 28 bálázógépünk a műszaki paraméterei alapján vele egy 
kategóriába tartozó bálázógépeknél jelentősen hatékonyabb. A modern 
préselési technológiának, masszív felépítésének köszönhetően olyan  méretű 
és sürűségű kartonbálák előállítására képes, melyhez az eddigiekben jóval 
nagyobb hely- és energiaigényű bálázógépekre volt szükség. Kedvező 
tulajdoságai nem csak nagy hulladékmennyiség esetén használhatóak ki. 
Masszív felépítésének köszönhetően hosszú távú megoldást biztosít számos 
hulladéktípus kezelésében, mindezt kiváló ár-érték aránnyal így röviden: 
Univerzális megoldás!

LEHETSÉGES ANYAGOK:

PAPÍR
- Karton
-  Műanyag hordók

MŰANYAG 
- Fólia, műanyag
- Fémhordók

Masszív préslap, stabil 
préslapmegvezetés

1190 x 
555 mm

EGYÉB ANYAGOK 
- RDF hulladékok
- Gyártási hulladékokKategóriájában 

egyedülállóan nagy 
kartonbála tömeg

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

Technikai adatok

Méretek

A B C D E F

Bála kiürítési terület

A közvetlenül 
értékesíthető 

bála itt kezdődik!

A préserőnek 
megfelelő géptömeg

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

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!

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

ELŐNYÖK
Maximális bálasűrűség 

 Biztonságos, kerekes ajtózáró rendszer
 28 tonna préserő
 Malagrow Waste szervizháttér 

- Felhasználóbarát vezérlőpanel
  Stabil kettős préslapmegvezetés
  QuickDoor opció
  Gyors bálakötözés
  Masszív felépítés
  Automata bálakidobás
- Stabil anyagvisszatartó rendszer
  Nagy betöltőnyílás
- "D" szintű biztonsági rendszer




