
Pe lângă ordine și curățenie, mașina 
de balotat Strautmann BalePress 28 
oferă tratarea deșeurilor din carton și 
folie, optimizarea logisticii deșeurilor 
pe teritoriul companiei și creșterea 
veniturilor rezultate din vânzarea 
materialelor balotate. Cu mașina de 
balotat BalePress 28 puteți produce 
baloți de carton care pot fi vândute 
direct!

MAI MULT TIMP PENTRU AFACERI
Cu mașina Strautmann BalePress 28 aveți mai mult timp 
pentru afaceri cu partenerii, fiindcă gestionarea deșeurilor 
necesită mult mai puțin timp decât cu mașinile de balotat cu 
capacități mai mici.

O CATEGORIE TOTAL DIFERITĂ! 
Mașinile noastre de balotat Strautmann BalePress 28 au 
parametri de neegalat în categoria lor, ceea ce le face 
competitive chiar și printre cele mai puternice mașini 
industriale.

AICI ÎNCEPE BALOTUL 
PROFESIONAL
Datorită tehnologiei eficiente de balotat, balotul de carton 
făcută cu mașina BalePress 28 este potrivit pentru vânzarea 
directă pentru fabrici de hârtie datorită dimensiunii și greutății 
sale de 320 kg, care este unic pe piața mașinilor de balotat 
în ceea ce privește parametrii tehnici ai mașinii!

Strautmann BalePress 28



STRAUTMANN BALEPRESS 28 
Soluție universală!

DATE TEHNICE, DIMENSIUNI

DIMENSIUNE 
ORIFICIU 
ALIMENTARE

Lățime: 1190 mm 
Înălțime: 555 mm

DURATĂ 
CICLU

48 sec.

FORȚĂ DE 
COMPRESIE

280 kN

DIMENSIUNE BALOT
baloți cu suprafață 
de europalet

Lungime 1200 mm
Adâncime 800 mm
Înălțime   800 mm

GREUTATE 
BALOT

folie  370 kg
Carton320 kg

CLASIFICARE 
DE 
SECURITATE

IP54

GREUTATE 
MAȘINĂ

1550 kg

Conexiune electrică

400 V, 3-fázis, 5 pólus 
50 Hz

3043 mm 1947 mm 1160 mm 2518 mm 1129 mm 2132 mm

TEHNOLOGIE UNICĂ
Pe baza parametrilor săi tehnici, mașina de balotat BalePress 28 este mult 
mai eficientă decât mașinile de balotat din categoria sa. Datorită tehnologiei 
moderne de presare și a construcției robuste, este capabilă să producă baloți 
de carton de o dimensiune și densitate care până acum necesita mult mai 
multe mașini de balotat, mai mult spațiu și multă energie. Proprietățile sale 
favorabile pot fi utilizate nu numai pentru cantități mari de deșeuri. Datorită 
construcției sale robuste, oferă o soluție pe termen lung pentru gestionarea 
multor tipuri de deșeuri, toate acestea cu un excelent raport calitate-preț, pe 
scurt: Soluție universală!

MATERIALE COMPATIBILE:

HÂRTIE 
- Carton
- Butoaie din plastic

PLASTIC 
- Folie, plastic
- Butoaie din metal

Placă de presare masivă, 
șine de ghidare stabile 
pentru placa de presare

1190 x 
555 mm

ALTE MATERIALE
Deșeuri RDF
- Deșeuri de producțieGreutate foarte mare a 

balotului de carton în 
categoria sa

Sistemul Time-Control asigură 
faptul că materialul presat este 
expus continuu la cea mai mare 
forță de presare posibilă

Date tehnice

Dimensiuni

A B C D E F

Zona de descărcare a balotului

Aici începeți 
balotul care 

poate fi vândut 
direct

Greutate mașină 
conform forței de 

presare

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!

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

AVANTAJE
Densitate maximală a baloților 

 Sistem de închidere sigură cu roată 
Forță de presare de 28 tone

 Malagrow 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”




