
Strautmann BalePress 10 reprezintă o tranziție 
între mașinile de balotat mici și mari. Este 
perfect pentru balotarea materialelor grele de 
compresat, cu capacitate ridicată de recuperare 
a formei. Datorită forței de compresie mari și 
golirea automată a baloturilor, precum și 
dimensiunii relativ mici, în BalePress 10 se 
îmbină toate avantajele mașinilor de balotat 
mici și mari. Cu ajutorul său, se pot obține 
baloturi cu dimensiunea de jumătate de palet, 
cu densitate de neegalat. Masa baloturilor 
produse poate atinge chiar și 120 - 130 kg.

SISTEM DE GOLIRE A 
BALOTURILOR AUTOMAT
În loc de soluția obișnuită cu remorcă de baloturi, 
mașina BalePress 10 utilizează un sistem complet 
automat, cu lanț, pentru golirea baloturilor.

SFUNCȚIE STABILĂ DE 
RETENȚIE A MATERIALELORA 
nÎn cazul mașinilor cu forță de compresie mare, 
dinții practici de retenție a materialelor au un rol 
extrem de important în cazul materialelor cu 
capacitate ridicată de recuperare a formei.

DENSITATEA MAXIMĂ A 
BALOTURILOR
Forța de compresie de 10 tone poate avea ca rezultat baloturi cu 
masă de până la 120-130 kg în funcție de materialul presat. 
Astfel, se poate realiza gestionarea deșeurilor cu eficiență 
maximă!

Strautmann BalePress 10



STRAUTMANN BALEPRESS 10 
Cu puterea fraților mari!

DATE TEHNICE, DIMENSIUNI

DIMENSIUNE 
ORIFICIU 
ALIMENTARE

Lățime:: 800 mm 
Înălțime:   550 mm

DURATĂ 
CICLU

29 sec

FORȚĂ DE 
COMPRESIE

100 kN

DIMENSIUNE 
BALOT

Lungime800 mm

Adâncime 700 mm
Înălțime    600 mm

GREUTATE 
BALOT

folie   130 kg

hârtie 110 kg

CLASIFICARE 
DE 
SECURITATE

IP54

GREUTATE MAȘINĂ

kb. 500 kg 400 V, 50 Hz

2354 mm 1187 mm 794 mm 1801 mm 785 mm 1702 mm

REGELE CATEGORIEI MIJLOCII
Mașina de balotat BalePress 10 este grea de încadrat într-o categorie obișnuită, 
deoarece dimensiune medie este combinată cu caracteristici dominante și dotări 
premium, comparabile în mod aproape exclusiv cu mașinile de balotat mari. 
Mașina aparține categoriei de mijloc în ceea ce privește capacitatea doar datorită 
dimensiunii baloturilor de jumătate de palet, însă BP10 domină această 
categorie. Datorită structurii masive, forței de compresie de neegalat, ghidajului 
cu placă de compresie dublă și sistemului de retenție a materialelor, mașina 
poate fi utilizată pentru balotarea materialelor care până acum, au putut fi 
prelucrate numai cu mașini cu dimensiuni și forță de compresie mult mai mari. 
Desigur, BP10 reprezintă o soluție unică și în cazul deșeurilor selective 
obișnuite, deoarece datorită densității maxime a baloturilor, este soluția perfectă 
și partenerilor care au la dispoziție un spațiu foarte redus pentru depozitarea 
deșeurilor balotate.

MATERIALE COMPATIBILE:

HÂRTIE
- carton cu 5-7 straturi
- saci/pungi din material

compozit

PLASTIC 
- folie groasă
- pungi BIG-BAG

Sistem automat de golire 
baloturi cu lanț

800 x 
500 mm

AVANTAJE

ALTE MATERIALE
- Deșeuri RDF hulladékok
- Deșeuri comunale

Sistemul Time-Control asigură 
faptul că materialul presat este 
expus în continuu celei mai 
mari forțe de compresie

Date tehnice

Dimensiuni

A B C D E F

 Densitatea maximă a baloturilor 
  Sistem sigur închidere uși cu role 
forță de compresie 10 tone
Fundal service Malagrow Waste

- Panou de control ușor de utilizat Ghidaj stabil
placă compresie dublă

- Afișaj balot pregătit
Legare baloturi cu ușă deschisă

- Structură masivă
Golirea automată a baloturilor

- Sistem stabil de retenție a materialelor
- Orificiu de alimentare mare
- Sistem de siguranță nivel „D”

Zonă golire baloturi

Densitatea 
maximă a 
baloturilor

Structură 
masivă, 

puternică!

Malagrow Kft.
5000 Szolnok, Újszászi út. 38. 
Tel.: +36 56 514 160
waste@malagrow.hu
www.hulladekpres.hu

Greutatea și dimensiunea baloturilor depinde de caracteristicile materialului balotat. Dimensiunea și greutatea baloturilor au fost furnizate luând în considerare caracteristicile hârtiei de 
carton. Pentru informații despre alte tipuri de materiale, nu ezitați să contactați colegii societății. Ne rezervăm dreptul la modificări de dimensiune și design!

Conexiune electrică

Capacitate motor

2,2 kW

Ghidaj stabil placă 
compresie dublă

Conformitate CE
Această mașină deține certificat de conformitate pentru mașini 
conform 2006/42/CE




