
A Strautmann PP1208 bálázógép 
a prémium kategóriát képviseli 
kínálatunkban. 350 - 400 kg-os 
bálatömeget biztosít, nagy 
mennyiségű kartonhulladék 
kezelése sem jelent akadályt. A 
rendkívül erős felépítése mellett 
gépünk számos olyan előnyös 
tulajdonsággal rendelkezik, 
melyek a hosszútávú gyors 
munkavégzést garantálják. 

A VERTIKÁLIS BÁLÁZÁS 
CSÚCSA
A Strautmann PP1208 bálázógépünk a vertikális 
bálázógépek királya, megjelenése, masszivitása, 
présereje több mint tekintélyt parancsoló!

SOKAT SOKÁIG... 
A Strautmann PP1208 bálázógép kialakításánál az 
elsődleges cél volt a hosszútávú gyors gördülékeny 
munkamenet megvalósítása nagy 
hulladékmennyiség kezelése esetén. Ennek 
megfelelően a bálázógépek piacán páratlan prémium 
felszereltséggel rendelkezik.

HULLADÉKTÍPUSOKRA 
OPTIMALIZÁLVA 
Gépünk számos kivitelben elérhető attól függően, 
hogy milyen típusú hulladékra szeretnénk használni. 
Fólia, elektronikai hulladék, karton esetében is más-
más szempontok alapján érdemes választani.

Strautmann PP1208



STRAUTMANN PP1208 
Prémium kategória minden tekintetben

TECHNIKAI ADATOK, MÉRETEK

BELÖLTŐ NYÍLÁS 
MÉRETE

Szélesség: 1190 mm 
Magasság: 570 mm

CIKLUSIDŐ

37 mp.

PRÉSERŐ

 580 kN

BÁLAMÉRET
/Raklap alapterületű/

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

BÁLATÖMEG

karton: kb. 400 kg

BIZTONSÁGI 
BESOROLÁS

IP54

GÉP TÖMEGE

2600 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

400 V, 3-fázis, 5 
pólus 50 Hz, 4 kW

3049 mm 2100 mm 1160 mm 2591 mm 1105 mm 2149 mm

PÁRATLAN FELSZERELTSÉG
Gépünk egyértelműen a nagy mennyiségű hulladékok hosszú távú 
kezelésére hivatott. A már említett masszív felépítése mellett számos olyan 
technológiai előnnyel rendelkezik, mely nem csak kiínálatunkban, hanem a 
vertikális bálázógépek teljes piacán is páratlan. Kijelenthetjük, hogy ha 0-24-
ben szeretne bálázni, akkor a PP1208 bálázógép a tökéletes megoldás. 
Szállítási kapacitás optimális kihanálása szempontjából is praktikusak a 
PP1208 által előállított 350-400 kg tömegű tökéletesen raklap méretű 
kartonbálák. A TopPlus® kettős préslapmegvezetés meghosszabbítja a 
bálázógép élettartamát. A QuickDoor® opció jelentősen megkönnyíti az 
anyagbetöltést. A BaleMatic® hidraulikus bálaürítő rendszer teljesen 
különálló hidraulikával* teszi még gyorsabbá és gördülékenyebbé a 
bálázási folyamatot. A HydroClose® hidraulikus ajtózáró rendszer opció 
nehezen bálázható, erősen visszatáguló anyagok esetében még stabilabb 
biztonságosabb munkamenetet biztosít. Az integrált szalag és huzalkihúzó 
kampók sokkal gyorsabb és könnyebb bálkötözést biztosítanak.

QuickDoor rácsukóajtó, 
mely egyben automata 
ajtónyitást is jelent

1190 x 
570 mm

Hidraulikus bálakidobás - 
teljesen különálló hidraulika 
munkahengerrel a gyorsabb 
munkamenet érdekében

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 350-400 kg tömegű  bálák

 Hidraulikus ajtózáró rendszer opció1
 58 tonna préserő
 Malagrow Waste szervizháttér - 

VHulladék-optimalizált kivitelek
  Stabil kettős préslapmegvezetés 
VQuickDoor ajtórendszer
  Szalagos és huzalos bálakötözés 
  Masszív felépítés
  Hidraulikus bálakidobás*
- Stabil anyagvisszatartó rendszer
  Integrált szalag és huzalkihúzók - 
I"D" szintű biztonsági rendszer

Hidraulikus ajtózár 
opció, erősen 
visszatáguló 
anyagok esetén 
ajánlott




