
 
 

 
 
STRAUTMANN EK 1107 EGYKAMRÁS BÁLÁZÓ 

 
AKÁR 250 KG-OS BÁLÁK  
 

-  220 kN (kb. 22 t) préserő 
-  780 mm hosszú présút 
- préslemez vezérlés Strautmann TopPlus® 

 
 
NINCS VÁRAKOZÁSI IDŐ 

- automata présciklusvezérlés Strautmann MicroLogic® 
- gyors préselés 

 
FELHASZNÁLÓBARÁT ÜZEMELTETÉS 

- mikroprocesszor vezérlés Strautmann MicroLogic® 
- Kész bála kijelzés 
- Kész bálák könnyű kötözése nyitott ajtónál  
- Beépíthető kötöző szalag kihúzó (opció)  
- könnyen cserélhető szalagtekercsek 
- 80 dB alatti zajterhelés 

 

KÖNNYŰ BETÖLTÉS – KIS HELYFOGLALÁS 
 

- helyfoglalás 2m2 alatti 
- a betöltő ajtó könnyű nyitása és zárása 
-Gyorsan záródó ajtó az anyagok könnyű betöltéséhez 
 Strautmann QuickDoor® 

MAGAS BETÖLTÉSI KAPACITÁS 
 

- Első betöltéskor  1,1 m3 anyag tölthető be 
 

NAGY ÚJRATÖLTÉSI LEHETŐSÉG 
 

- Hosszú présút magas újratölthetőséget tesz lehetővé  0,5 m3-ig 
- különleges anyagvisszatartó falkiképzés megakadályozza az anyagok 
újratágulását Strautmann CircleSystem 

 
 

KÖNNYŰ BÁLAKIEMELÉS 
 

- Strautmann BaleMatic®  bálakiemelő rendszer különálló hidraulikával  
és automata visszajárással 
 

     MAGAS BIZTONSÁGI ELVÁRÁSOKNAK IS MEGFELEL 
 
- 3-as kódolású mágneses zár az ajtó záródásának ellenőrzéséhez 
- pedálos rásegítés az ajtó nyitásakor a kicsapódás meggátlására 
- GS-ellenőrzött biztonsági normák 
- CE előírásoknak megfelelően gyártott 

 

ALAPFELSZERELTSÉG 
-  22 t nyomóerő 
- 4  tekercs Strautmann SU 13/500 –as kötöző szalag 
- 50 db. klip a szalagok meghúzásához 
- transzport magasság 1900 mm 

 
 
 
 

 
 

2735mm (opc. présút 880 mm)     OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK 
 
- beépített bálaszalag kihúzó kampók 
- automata ajtónyitás 
- Hosszabb présút speciális megoldásokhoz vagy speciális anyagokhoz 
- Strautmann kötöző szalag Strautmann SU 13/500 
- horganyzott változat 
- porkiválasztáshoz csatlakozó 
- robbanás biztos elektronikus változat 
- hidraulika bio-olajjal 
 

1738  mm         A gép mélysége 1030 mm 
 

Hálózati csatlakozás  Gép tömege  préserő     max. bálaméret     max. bálatömeg* 
400 V/3 pH/50 Hz   1,5 t  22 t  1130x800-1000x1200 mm 250 kg 

 

*Figyelem: anyagfüggő! 
WWW.HULLADEKPRES.HU 

MÁS STRAUTMANN TERMÉKEK 
Egykamrás és többkamrás bálázók  30 - 600 kg bálaméretig. Tömörítők konténerekhez, nedves hulladékokhoz, hordóprések, brikettálók, 
speciális megoldások 

 



Strautmann Umwelttechnik GmbH 
Gausekamp 15 
D - 49326 Melle 
 
Malagrow Kft Szolnok  
Telefon: 56/514-160  
www.hulladekpres.hu  
gmalatin@malagrow.hu 

 
 
 

EGYKAMRÁS BÁLÁZÓ STRAUTMANN EK1107 
 

 
 

• 90%-os térfogatcsökkentés 
• Raktározási és szállítási költségek        
megtakarítása 

• Szeparált hulladék gyűjtés és szállítás 
• Mikroprocesszor vezérlés 
• Hidraulikus bálakidobás 

22 tonnával tömöríti 
• kartonpapírt 
• papírt 
• műanyagokat 
• hordókat 
• konzerveket  
• egyéb 

hulladékokat 

WWW.HULLADEKPRES.HU 


