
APRÓBB ANYAGOK 
BETÖLTÉSÉRE TERVEZVE 
Az egykamrás bálázógépeinknél megszokott elölről 
történő betöltés apróbb méretű hulladékok esetén 
nehézséget okozhat. A kétkamrás kivitelből adódó 
felülről történő betöltés a PET és egyéb ömlesztett 
hulladékok kényelmes bálázását teszi lehetővé.

EGY GÉPPEL MINDENT...
Nagyobb mennyiségű és sokféle típusú hulladék 
képződése esetén tökéletes választás. Gyártási 
hulladékok, szelektív hulladékok és vegyes hulladék 
bálázására egyaránt tökéletes, biztonságos és 
időhatékony megoldást biztosít!

ERGONÓMIKUS KIALAKÍTÁS
Egy bálázógép tökéletes használhatósága nem csak a 
préselési hatékonyságában mutatkozik meg. A 
Strautmann MK1100 esetében különösen fontos, hogy a 
bálázandó anyag könnyen behelyezhető legyen a 
préskamrába. MK1100 gépünk esetében nincs szükség 
lépcsőre a betöltéshez ezzel munkabiztonsági 
szempontból is ideális. Emellett a többkamrás 
bálázógépek között egyedülállóan kis belmagasságot 
igényel gépünk.

Strautmann MK1100

A Strautmann MK1100 egy 
professzionális kétkamrás 
bálázógép. Kialakításánál külön 
figyelmet fordítottak az ergonómiára.
Optimális betöltési magassága 
kényelmes és biztonságos 
munkavégzést tesz lehetővé.
MK1100 bálázógépünk igény esetén 
4 plusz kamrákkal is bővíthető, így 
akár 6 féle hulladék egy géppel 
történő bálázására is lehetőségünk 
nyílik. 
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STRAUTMANN MK1100 
A professzionális többkamrás bálázógép!

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: 1100 mm 
Magasság: 700 mm

CIKLUSIDŐ

33 mp.

PRÉSERŐ

200 kN 

BÁLAMÉRET

Hossz.:  1130 mm
Mély.:   800 mm
Mag.:     730 mm

BÁLATÖMEG

fólia :   300 kg
papír : 220 kg

BIZTONSÁGI 
BESOROLÁS

IP54
GÉP TÖMEGE

1680 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

400 V, 50 Hz

2547 mm 2939 mm 1252 mm

A NÉMET MINŐSÉG EZT JELENTI
A kétkamrás bálázógépek családjának professzionális tagja számos lehetőséget 
biztosít a modern hulladékkezelésben. A többféle anyag egyidejű párhuzamos 
kezelésének lehetősége mellett gépünk egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik, 
melyek a bálázási folyamat minnél kényelmesebbé tételét szolgálják. A TopPlus® 
préslap-megvezető rendszer stabilizálja a préslapot a présciklus során és növeli 
az alkatrészek élettartamát. A BaleMatic® hidraulikus bálakidobó rendszer 
garantálja a kényelmes és biztonságos bálakiürítést. Igény esetén gépünk akár 6 
préskamrával is rendelkezhet!

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

TopPlus® stabil 
préslap-megvezetés

EGYÉB ANYAGOK 
- RDF hulladékok, gyártási hulladék
- Elektronikai hulladék, aludobozok

BaleMatic® hidraulikus 
bálakidobás

Technikai adatok

Méretek

MAGASSÁG SZÉLESSÉG /alapkivitel/ MÉLYSÉG

Raklap méretű 
bálák

Kis belmagasságú 
helyre  is 

telepíthető

MOTOR TELJESÍTMÉNY

4 Kw
"D" SZINTŰ 

BIZTONSÁGI 
RENDSZER

Bálázószalaggal 4 
ponton lekötött stabil 
bálák 

ELŐNYÖK
llTöbb anyag párhuzamos bálázása   
Könnyen mozgatható présfej    P

  Kényelmes betöltési magasságn
  Malagrow Waste szervizháttér - 
FFelhasználóbarát vezérlőpanel
 Stabil préslapmegvezetés 

- Ergonómikus kialakítás
  Hidraulikus bálakidobás
- Kis belmagasságot igényel
  Ömlesztett hulladékok könnyű betöltése
- Stabil anyagvisszatartó rendszer
  További 4 préskamrával bővíthető - 
d"D" szintű biztonsági rendszer

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




