
A BalePress 4 Compact egy egyedülálló új 
fejlesztés a Strautmann kínálatában . 
Kivitelezésénél külön figyelmet fordítottunk 
azon patnereink igényeire, akik igen kevés 
hellyel rendelkeznek a gép elhelyezéséhez, 
azonban stabil kompakt nagy sűrűségű 
bálákat szerenének előállítani. A BalePress 4 
erejével rendelkező kisbálázónk a piacon 
egyedülálló megoldást nyújt, ugyanis ilyen kis 
termettel rendelkező bálázógép soha nem 
készített nagyobb tömegű bálákat.

NYITOTT AJTÓS KÖTÖZÉS 
A Straumann bálázógépeknél már megszokott 
egyedülállóan praktikus nyitott ajtós bálakötözés 
lehetővé teszi, hogy az igen nagy tömegű bálák a 
lekötözést követően is stabil téglatest alakúak 
maradjanak, megkönnyítve ezzel a tárolást és szállítást. 
Emellett a lekötözéshez szükséges idő is kevesebb.

AZ ÉV BÁLÁZÓGÉPE 2019-BEN
Egyedülálló tulajdonságainak és praktikus kivitelének 
köszönhetően partnereink körében az egyik 
legnépszerűbb termékünkké vált. A 2019-es évben 
számos elégedett ügyfelünk véleménye alapján az év 
bálázógépe lett.

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA 
Gépünkben ötvöződik a kis és közepes bálázógépek 
összes előnye. A legkisebb helyen is elfér, emellett 
páratlanul sűrű, 65-75 kg tömegű félraklap méretű 
bálákat készít. Röviden: tökéletes megoldás!
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STRAUTMANN BALEPRESS 4 COMPACT 
A legkisebb helyen is a nagy testvérek erejével!

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!

TECHNIKAI ADATOK, MÉRETEK

BELÖLTŐ NYÍLÁS 
MÉRETE

Szélesség: 700 mm 
Magasság: 500 mm

CIKLUSIDŐ

28 mp.

PRÉSERŐ

40 kN

BÁLAMÉRET

Hossz.:  500 mm
Mély.:   700 mm
Mag.:     500 mm

BÁLATÖMEG

fólia :   75 kg
papír : 65 kg

BIZTONSÁGI 
BESOROLÁS

IP54
GÉP TÖMEGE

275 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

230 V, 50 Hz

1945 mm 1066 mm 754 mm 1588 mm 626 mm 1467 mm

KIS GÉP, NAGY BÁLATÖMEG
A BalePress 4 Compact külsejét a 2017-es évben nagy sikert arató BalePress 3 
gépünktől örökölte, annak minden előnyével, azonban minden más tekintetben a 
nagyobb testvérek technológiáját hordozza magában. Az 50 kg-os bálatömeg 
átlépéséhez nem kell többé a nagyobb motorral szerelt gépek közül  
választanunk. BalePress 4 Compact gépünk az új Strautmann préselési 
technológiának köszönhetően egy normál 220V-os fali csatlakozásról 
működtethető és 65 - 75kg-os bálatömeget prezentál.

A Time-Control rendszer biztosítja, hogy a préselt anyag folyamatosan a lehető 
legnagyobb préserőnek legyen kitéve, így érve el a lehető legnagyobb 
bálasűrűséget!

LEHETSÉGES ANYAGOK:

PAPÍR
- Karton
-  Irodai papír

MŰANYAG 
- Fólia, PET
- Műanyag zsákok

Az egyszerű és biztonságos 
működést biztosító vezérlőrendszer
kész bála és szerviz-visszajelzéssel

700 x 
500 mm

ELŐNYÖK

EGYÉB ANYAGOK
- RDF hulladékok
- Kommunális hulladék

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

Könnyű telepíthetőség és szállíthatóság
Nagy bálasűrűség
Praktikus bálaürítés 
Fólia / karton üzemmód kapcsoló
Egyszerű és biztonságos üzemeltethetőség
1,5 kW motor-teljesítmény
Stabil préslapmegvezetés
"D" szintű biztonsági rendszer
Kis helyigény
Nyitott ajtós bálakötözési rendszer
Masszív felépítés
40 kN préserő
Felhasználóbarát vezérlőpanel

Bála kiürítési terület

Nagy bálatömeg 
kompakt, sűrű bálák!

Nagy teljesítményű 
motor a stabil 
működéshez

MOTOR TELJESÍTMÉNY

1,5 Kw
"D" SZINTŰ 

BIZTONSÁGI 
RENDSZER

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




