
A Strautmann BalePress 53 
bálázógép 53 tonnás préserejével 
az egyik legnagyobb kapacitású 
gépünk. Használatával akár több 
mint 400 kg-os bálatömeget is 
elérhetünk, így a bálák 
értékesítéséből jelentős bevételre 
tehetünk szert. A BalePress 53 
bálázógéppel készített profi bálák 
méretüknek és tömegüknek 
köszönhetően közvetlenül 
értékesíthetőek.

AZ IGAZÁN PROFI BÁLÁK
A Strautmann BalePress 53 használatával elérhető 
áron készíthetünk olyan méretű és tömegű 
professzionális közvetlenül értékesíthető bálákat, 
melyhez az eddigiekben automata bálázóra volt 
szükség.

EGY LÉPÉS A JÖVŐ FELÉ 
BalePress 53 bálázógépünk már önmagában is 
hosszú távú megoldást jelent a közepes 
mennyiségű hulladékok kezelésében, azonban az 
AutoLoadBaler Ready opciónak köszönhetően 
lehetőségünk van a későbbiekben a gépünk 
betöltésének automatizálására.

A HULLADÉKLOGISZTIKA 
OPTIMALIZÁLÁSA 
A 400 kg tömegű raklap méretű bálák lehetővé teszik, 
hogy a szállítóeszközök rakterét a lehető 
legoptimálisabban kihasználjuk!  Egy talpalatnyi hely 
sem vész kárba.

Strautmann BalePress 53



STRAUTMANN BALEPRESS 53 
A jövőbe mutató megoldás

TECHNIKAI ADATOK, MÉRETEK

BELÖLTŐ NYÍLÁS 
MÉRETE

Szélesség: 1190 mm 
Magasság: 560 mm

CIKLUSIDŐ

32 mp.

PRÉSERŐ

530 kN

BÁLAMÉRET
/Raklap alapterületű/

Hossz.: 1200 mm
Mély.:   800 mm
Mag.:    1100 mm

BÁLATÖMEG

karton: kb. 420 kg

BIZTONSÁGI 
BESOROLÁS

IP54

GÉP TÖMEGE

2130 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

400 V, 3-fázis, 5 pólus 
50 Hz

3057 mm 1998 mm 1107 mm 2507 mm 1161 mm 2156 mm

A JELEN ÉS A JÖVŐ EGYBEN
Gépünk kis és közepes mennyiségű hulladékok esetén is kiváló hosszú távú 
megoldást biztosít. A vertikális bálázógépek családjában egyedülállóan nagy 
tömegű, masszív, optimális méretű bálákat készítő BalePress 53 bálázógépe 
nem csak a jelenben kínál tökéletes megoldást a hulladékkezelésre. Gépünk 
AutoLoadBaler Ready kivitelben is rendelhető, mely lehetőséget biztosít 
arra, hogy a jövőben egy teljes értékű automata betöltésű Strautmann 
AutoLoadBaler bálázóvá alakíthassuk át megbízható vertikális 
bálázógépünket. 
A bálázógép egy vertikális tolóajtóval felszerelt, így az ajtónyitáskor helyet 
takaríthatunk meg, és nem ütközünk egyéb útvonalakba. 
A TopPlus® kettős préslapmegvezetés meghosszabbítja a bálázógép 
élettartamát. A QuickDoor® opció jelentősen megkönnyíti az anyagbetöltést.

QuickDoor rácsukóajtós 
opció

1190 x 
555 mm

Közvetlenül értékesíthető 
bálák

Technikai adatok

Méretek

A B C D E F

Bála kiürítési terület

Közvetlenül 
értékesíthető 

masszív bálák!

Erős, robusztus 
felépítés!

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

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!

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

LEHETSÉGES ANYAGOK:

PAPÍR
- Karton
-  Papír hordók

MŰANYAG 
- Fólia, műanyag 
- Műanyag hordók
- PET palack

EGYÉB ANYAGOK 
- RDF hulladékok
- Gyártási hulladékok
- Eletronikai hulladék
- Vegyes hulladék

ELŐNYÖK
Professzionális 400 kg feletti bálák

 Biztonságos, kerekes ajtózáró rendszer 
153 tonna préserő
 Malagrow Waste szervizháttér 

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

AutoLoadBaler 
Ready kivitel, így a 
BalePress 53 
AutoLoadBaler -re 
alakítható át




