
Pe lângă ordine și curățenie, 
mașina de balotat Strautmann 
BalePress 18 oferă optimizarea 
logisticii deșeurilor pe teritoriul 
companiei și creșterea 
veniturilor rezultate din 
vânzarea materialelor balotate. 
Presa BalePress 18 este 
folosită în numeroase sectoare 
pentru tratarea deșeurilor de 
ambalaje.

MAI MULT TIMP PENTRU 
AFACERI
Cu mașina Strautmann BalePress 18 aveți mai mult 
timp pentru afaceri cu partenerii, fiindcă gestionarea 
deșeurilor necesită mult mai puțin timp.

FOLOSIREA OPTIMĂ A 
SPAȚIULUI 
Depozitarea materialelor balotate este extrem de 
ușoară și puteți utiliza mai bine spațiul Dvs. de 
depozitare.

COSTURI DE TRANSPORT 
REDUSE
În urma tehnologiei eficiente de balotat volumul 
deșeurilor este redusă semnificativ – 90% – și ca 
urmare, costurile Dvs. de transport sunt reduse și 
puteți primi mai mulți bani pentru deșeurile Dvs.

Strautmann BalePress 18



STRAUTMANN BALEPRESS 18 
Pentru gestionarea optimă a materialelor 
de ambalare voluminoase

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!

DATE TEHNICE, DIMENSIUNI

DIMENSIUNE 
ORIFICIU 
ALIMENTARE

Lățime:1190 mm 
Lățime:555 mm

DURATĂ 
CICLU

34 sec

FORȚĂ DE 
COMPRESIE

180 kN

DIMENSIUNE BALOT

baloți cu suprafață 
de europalet

Lungime1200 mm
Adâncime:800 mm
Înălțime     800 mm

GREUTATE 
BALOT

folie     300 kg

hârtie : 200 kg

CLASIFICARE DE 
SECURITATE

IP54

GREUTATE MAȘINĂ

1400 kg

Conexiune electrică

400 V, trifazat, 5 poli 50 
Hz

2819 mm 1893 mm 1105 mm 2533 mm 933 mm 1932 mm

PROIECTAT PENTRU 
BALOTAREA UNEI CANTITĂȚI 
MARI DE FOLIE
Mașina de balotare are o ușă glisantă verticală cu care economisim loc în timpul 
deschiderii și nu ne ciocnim cu alte lucruri. Două șine stabile TopPlus® pentru 
placa de presare prelungesc durata de viață a mașinii. 

Designul intern special al camerei și dinții de prindere împiedică reexpandarea 
materialului presat - obținând astfel o reducere maximă a volumului. Mașina este 
ideală pentru balotarea foliei, a deșeurilor din plastic și a sacilor BigBag

MATERIALE COMPATIBILE:

HÂRTIE 
- Carton
- Hârtie de birou

PLASTIC 
- Folie
- pungi BIG-BAG

Greutatea baloților de folie 
poate ajunge 300-320 kg

1190 x 
555 mm

ALTE MATERIALE
- Deșeuri RDF
- Deșeuri comunale

Designul intern special al 
camerei și dinții de 
prindere împiedică 
reexpandarea materialului 
compactat

Ejectare automată 
a balotului cu lanț

Date tehnice

Méretek

A B C D E F

Zonă golire baloturi

Configurare pe 
termen lung a 

mașinii!

Greutate mașină 
conform forței de 

presare

AVANTAJE
Soluție ideală pentru deșeuri de folie 

Sistem de închidere sigură cu roată I
Forță de presare 18 tone

Malagrow Waste Servicii de consultanță și 
reparații 

- Panou de control ușor de utilizat
- Două șine stabile de ghidare pentru placa de
presare

- Opțiune QuickDoor
Legare rapidă a baloților
Structură masivă
Ejectare automată a balotului

- Sistem stabil de retenție material
- Gură mare de încărcare
- Sistem de securitate tip ”D”

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

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




