
A Strautmann BalePress 4 az egykamrás 
kisbálázók családjának egyik legkedveltebb tagja, 
mivel egyaránt kiválóan alkalmas a kommunális, 
és kisebb mennyiségű papír, fólia, PET palack, 
műanyag és aluhulladék bálázására.
A 2000-es évek elejétől igen népszerű EK700 és
BalePress 700 bálázógépeink számos további
tökéletesítésen és praktikus módosításokon
estek át. A Balepress 4 Compact nagyobb
változata elsősorban a sokkal ergonómikusabb
munkavégzést teszi lehetővé munkatársainknak
a kényelmesebb betöltőmagasság által.

KÖLTSÉGHATÉKONY 
HULLADÉKKEZELÉS
Használatával jelentős raktározási és szállítási 
költségmegtakarítás érhető el. A bálák könnyebben 
szállíthatóak és értékesíthetőbbek, mint a nem kezelt 
hulladék.

KIS HELYIGÉNY, 
TÖBB LEHETŐSÉG
A gép kis helyet foglal és könnyen kezelhető. 
Magas kezelési komfortjáról árulkodik, hogy könnyű
a kezelése, nagy a betöltő térfogata, a bálakiemelő 
kiskocsival egyszerű a kiemelés, emellett a 
bálázandó anyagok függvényében számos 
verzióban elérhető.

KÖNNYEN KEZELHETŐ BÁLÁK 
A 4 tonnás nyomóerő a préselt anyagtól függően akár 
90 %-os térfogatcsökkenést is eredményezhet. 
A géppel viszonylag kis méretű és ezáltal könnyen  
kezelhető legfeljebb 70 kg-os bálák készíthetőek.

Strautmann BalePress 4



STRAUTMANN BALEPRESS 4 
Megújult külső, megszokott megbízhatóság

TECHNIKAI ADATOK, MÉRETEK

BELÖLTŐ NYÍLÁS 
MÉRETE

Szélesség: 700 mm 
Magasság: 500 mm

CIKLUSIDŐ

29 mp.

PRÉSERŐ

40 / 60 kN

BÁLAMÉRET

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

BÁLATÖMEG

fólia :   70 kg
papír : 60 kg

BIZTONSÁGI 
BESOROLÁS

IP54

GÉP TÖMEGE

370 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

230 V, 50 Hz
1,5 / 2,2 kW

2303 mm 959 mm 775 mm 1642 mm 762 mm 1629 mm

KORSZERŰ FELÉPÍTÉS

BalePress 6S opció: Igény esetén BalePress 4 bálázógépünk rendelhető dupla 
préslap-megvezetésű kivitelben 2,2 kW teljesítményű motorral 60 kN préserővel. 
Kifejezetten ajánlott erősebb vastagabb kartonok és vastag mezőgazdasági jellegű 
fólia bálázása esetén.

LEHETSÉGES ANYAGOK:

PAPÍR
- Karton
-  Irodai papír

MŰANYAG 
- Fólia
- Műanyag zsákok

700 x 
500 mm

EGYÉB ANYAGOK
- RDF hulladékok
- Kommunális hulladék

Technikai adatok

Méretek

A B C D E F

Bála kiürítési terület

Optimális bálatömeg
kis mennyiségű 
hulladék esetén!

Masszív 
ipari kivitel

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!

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

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

A BalePress 4 a nagy elődöknek számító EK700 és BalePress 700 minden előnyös 
tulajdonságát örökölte, mindezt a modern megújult Strautmann külsővel  
kombinálva. Hosszú éveken át legkedveltebb gépeink méltó utódjaként 4 tonna 
préserővel rendelkezik, így  a már megszokott kompakt 60 - 70 kg tömegű félraklap 
méretű bálákat várhatjuk tőle. Normál karton, fólia, PET hulladékok mellett vegyes 
hulladékok tömörítésére is tökéletesen alkalmas gépünk kényelmes betöltési 
magasságának és masszív burkolatának köszönhetően ipari körülmények között is 
hosszú távú megoldást biztosít.

ELŐNYÖK
Kényelmes betöltési magasság
Nagy bálasűrűség
Praktikus bálaürítés 
Fólia / karton üzemmód kapcsoló 
Egyszerű és biztonságos üzemeltethetőség 
1,5 / 2,2 kW motor-teljesítmény
Stabil préslapmegvezetés
BalePress 6S opció
Erős ipari jellegű felépítés
Nyitott ajtós bálakötözési rendszer 
Biztonságos ajtózáró rendszer
40 / 60 kN préserő
Felhasználóbarát vezérlőpanel

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




