
A Strautmann BalePress 6 az egykamrás 
kisbálázók családjának legerősebb tagja,  
egyaránt kiválóan alkalmas vastagabb karton és 
fólia, PET palack, és aluhulladék bálázására. 
Kettős préslapmegvezetéssel, nagyobb 
betöltőnyílással és préskamrával rendelkező 
gépünkkel így természetesen nagyobb méretű 
és tömegű bálákat is készíthetünk. Ennek 
köszönhetően kisebb mennyiségű, de 
speciálisabb méretű és tulajdonságú hulladékkal 
rendelkező parnereink számára a legjobb 
alternatíva lehet.

KÖLTSÉGHATÉKONY 
HULLADÉKKEZELÉS 
Használatával jelentős raktározási és szállítási 
költségmegtakarítás érhető el. A bálák kedvezőbben 
értékesíthetőek, mint a szokványos 40-50 kg tömegű 
bálák esetében.

KIS HELYIGÉNY, 
TÖBB LEHETŐSÉG
A gép kis helyet foglal és könnyen kezelhető. Nagy a 
betöltő térfogata, így komoly mennyiségű hulladék 
ideiglenes tárolására is alkalmas, bálakiemelő 
kiskocsival egyszerű a kiemelés, emellett a nagy 
tömörítőerőnek köszönhetően a bálázható anyagok 
köre is bővül.

MASSZÍV SŰRŰ BÁLÁK 
A 6 tonnás nyomóerő a préselt anyagtól függően akár 
90 %-os térfogatcsökkenést is eredményezhet. 
A géppel viszonylag nagyobb méretű és ezáltal könnyen 
kezelhető legfeljebb 80-90 kg-os bálák készíthetőek.

Strautmann BalePress 6



STRAUTMANN BALEPRESS 6 
A kezelendő hulladék függvényében igényre szabva!

TECHNIKAI ADATOK, MÉRETEK

BELÖLTŐ NYÍLÁS 
MÉRETE

Szélesség: 800 mm 
Magasság: 500 mm

CIKLUSIDŐ

29 mp.

PRÉSERŐ

 60 kN

BÁLAMÉRET

Hossz.:  800 mm
Mély.:   700 mm
Mag.:     600 mm

BÁLATÖMEG

fólia :   90 kg
papír : 80 kg

BIZTONSÁGI 
BESOROLÁS

IP54

GÉP TÖMEGE

500 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

400 V, 50 Hz

2303 mm 1165 mm 794 mm 1779 mm 785 mm 1652 mm

KORSZERŰ FELÉPÍTÉS
Partnereink jelentős részénél a hulladékok mennyisége ismeretében egy 
kisbálázógéppel oldhatjuk meg praktikusan a hulladékkezelést. Sok esetben 
előfordul, hogy a kartonok mérete és vastagsága nagyobb préserőt, nagyobb 
betöltőnyílást igényel. Új kivitelű masszív felépítésű BalePress 6 gépünknek 
köszönhetően nagyobb betöltőnyíláson könnyebben helyezhetjük a préskamrába 
a nehezen hajtható és szakítható 5-7 rétegű erős kartonokat, és a rendkívül erős 
2,2 kW motornak és 6 tonna préserőnek köszönhetően úgy préselhetjük 80-90kg 
tömegű bálákká, mintha csak papírzacskókat nyomogatnánk össze.

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
- 5-7 rétegű karton 
- kompozit zsákok

MŰANYAG 
- Vastag fólia
- Big-Bag zsákok

Biztonságos, kerekes ajtózáró 
rendszer

800 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 
  Biztonságos, kerekes ajtózáró rendszer 
- Praktikus bálaürítés kiskocsival
  Malagrow Waste szervizháttér 
- Felhasználóbarát vezérlőpanel
  Stabil kettős préslapmegvezetés 
- Kész bála kijelző
  Nyitott ajtós bálakötözés 
- Masszív felépítés
  Kompakt, sűrű bálák
- Stabil anyagvisszatartó rendszer
  Nagy betöltőnyílás
- "D" szintű biztonsági rendszer

Bála kiürítési terület

Optimális bálatömeg
erősebb, vastagabb 

hulladék esetén!

Masszív 
felépítés!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!

MOTOR TELJESÍTMÉNY

2,2 kW

Stabil kettős préslap-
megvezetés

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




