
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...
Sok esetben előfordul, hogy egy bizonyos hulladéktípus 
mellett a vegyes kommunális hulladék is problémát 
okoz. Az MK700 bálázógép alapkivitelben is 
tökéletesen alkalmas a szelektív hulladék és vegyes 
kommunális hulladék tömörítésére egyaránt!

PRAKTIKUS ELŐNYÖK 
Gépünk - a kis -és közepes bálázóinknál már 
megszokott - praktikus kulcsos fólia opció 
kapcsolóval rendelkezik, így a préselési módot 
fóliára optimalizálhatjuk, melynek eredményeképp a 
préslap a következő présciklus kezdetéig nyomás 
alatt tartja az anyagot. 
Emellet MK700 bálázógépünkkel elkészült bálák 
lekötése is a praktikus és gyors nyitott ajtós 
kötözési móddal történik.

Strautmann MK 700

A Strautmann MK 700 a kétkamrás 
bálázógépek családjának kisebbik tagja. 
Használatával a helytakarékosságot 
biztosító bálázás mellett több típusú 
hulladék egyidejű kezelését és tárolását 
is megoldhatjuk. 
MK 700 bálázógépünk igény esetén 
plusz kamrákkal is bővíthető, így akár 
3-4 féle hulladék egy géppel történő 
bálázására is lehetőségünk nyílik. 
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STRAUTMANN MK 700 
Minden hulladékot egy géppel!

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: 710 mm 
Magasság: 490 mm

CIKLUSIDŐ

32 mp.

PRÉSERŐ

40 / 60 kN 

BÁLAMÉRET

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

BÁLATÖMEG

fólia :   70 / 100 kg
papír : 60 / 90 kg

BIZTONSÁGI 
BESOROLÁS

IP54
GÉP TÖMEGE

780 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

230 / 400 V, 50 Hz

2290 mm 1716 mm 1020 mm

TÖBB KAMRA, TÖBB LEHETŐSÉG
A kétkamrás bálázógépek családjának kisebbik tagja számos lehetőséget biztosít 
a modern hulladékkezelésben. Gépünk igény szerint rendelhető nagyobb, 2,2 kW 
teljesítményű  motorral szerelt kivitelben is, ez esetben a gép 60 kN préserővel 
tömörít, mely erősebb kartonok, könnyen visszatáguló rugalmasabb anyagok 
kezelése esetén hasznos lehet. A könnyen mozgatható présfej gyors váltási 
lehetőséget eredményez az aktív és passzív kamrák között.

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

Könnyen mozgatható 
présfej, felhesználóbarát 
vezérlés

EGYÉB ANYAGOK
- RDF hulladékok
- Kommunális hulladékTöbb anyag egyidejűleg 

történő préselésére 
kialakítva

Technikai adatok

Méretek

MAGASSÁG SZÉLESSÉG /alapkivitel/ MÉLYSÉG

Fél-raklap méretű 
bálák

Opcionálisan 
erősebb motorral 

szerelhető

MOTOR TELJESÍTMÉNY

1,5 / 2,2 Kw
"D" SZINTŰ 

BIZTONSÁGI 
RENDSZER

Igény szerint 
bővíthető további 
kamrákkal

ELŐNYÖK
llFólia opció kapcsoló

  Könnyen mozgatható présfej    
PPraktikus bálaürítés kiskocsival  
nMalagrow Waste szervizháttér 
- Felhasználóbarát vezérlőpanel
 Stabil préslapmegvezetés - 

  Kész bála kijelző
 Nyitott ajtós bálakötözés 

- Masszív felépítés
  Ömlesztett hulladékok könnyű betöltése
- Stabil anyagvisszatartó rendszer
  További préskamrákkal bővíthető 
- "D" szintű biztonsági rendszer

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




