
Strautmann BalePress 4 este cel mai popular 
membru al familiei mașinilor de balotat mici cu o 
singură cameră, deoarece este potrivită pentru 
balotarea deșeurilor comunale, și cantităților mai 
mici de hârtie, folie, flacoane PET, plastic și 
aluminiu. Mașinile noastre de balotat extrem de 
populare încă de la începutul anilor 2000, EK700 
și BalePress 700 au trecut prin variate 
îmbunătățiri și modificări practice. Varianta mai 
mare a mașinii BalePress 4 Compact permite, în 
primul rând, lucrul mult mai ergonomic colegilor, 
datorită înălțimii de alimentare mai confortabile.

GESTIONAREA ECONOMICĂ A 
DEȘEURILOR
Utilizarea sa poate duce la reducerea semnificativă a costurilor de 
depozitare și transport. Baloturile sunt mai ușoare de transportat 
și comercializat față de deșeurile neprocesate.

CERINȚE DE SPAȚIU REDUSE, MAI 
MULTE OPORTUNITĂȚI
Mașina ocupă loc puțin, și se poate gestiona cu ușurință. Confortul 
ridicat de gestiune se relevă prin ușurința în gestionare, volumul 
mare de alimentare, golirea ușoară a baloturilor cu ajutorul 
remorcii de baloturi, și în plus, este disponibil în mai multe versiuni 
în funcție de materialele care se doresc a fi balotate.

BALOTURI UȘOARE DE GESTIONAT 
Forța de compresie de 4 tone poate avea ca rezultat o scădere 
de volum de până la 90% în funcție de materialul presat. Mașina 
produce baloturi de dimensiuni relativ mici, ușoare de gestionat, 
având o greutate de maxim 70 kg.

Strautmann BalePress 4



STRAUTMANN BALEPRESS 4 
Exterior nou, aceeași fiabilitate

DATE TEHNICE, DIMENSIUNI

DIMENSIUNE 
ORIFICIU 
ALIMENTARE

Lățime: 700 mm 
Înălțime: 500 mm

DURATĂ CICLU

29 sec.

FORȚĂ DE 
COMPRESIE

40 / 60 kN

DIMENSIUNE 
BALOT

Lungime:  700 mm
Adâncime:  700 mm

Înălțime: 500 mm

GREUTATE 
BALOT

folie:  70 kg
hârtie : 60 kg

CLASIFICARE 
DE SECURITATE

IP54

GREUTATE MAȘINĂ

370 kg

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS

230 V, 50 Hz
1,5 / 2,2 kW

2303 mm 959 mm 775 mm 1642 mm 762 mm 1629 mm

MATERIALE COMPATIBILE:

HÂRTIE 
- Carton
- Hârtie de birou

PLASTIC
- Folie
- Saci din plastic

700 x 
500 mm

ALTE MATERIALE
- Deșeuri RDF
- Deșeuri comunale

Date tehnice

DIMENSIUNI

A B C D E F

Zonă golire baloturi

Greutate optimă 
balot la cantitate 
mică de deșeuri

Variantă 
industrială 
masivă

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

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!

Az egyszerű és biztonságos 
működést biztosító vezérlőrendszer
kész bála és szerviz-visszajelzéssel

A Time-Control rendszer biztosítja, hogy 
a préselt anyag folyamatosan a lehető 
legnagyobb préserőnek legyen kitéve

STRUCTURĂ MODERNĂ
BalePress 4 a moștenit toate caracteristicile avantajoase ale măreților săi strămoși 
(EK700 și Balepress 700), toate acestea fiind combinate cu un exterior Strautmann 
modern. Fiind descendentul vrednic al celor mai populare mașini ale noastre timp 
de mulți ani, are o forță de compresie de 4 tone, ceea ce o ajută în crearea 
baloturilor compacte obișnuite de 60 – 70 kg, cu dimensiunea de jumătate de palet. 
În plus față de cartonul normal, folia, și deșeurile PET, este excelentă și pentru 
compactarea deșeurilor mixte datorită înălțimii de alimentare confortabile și 
căptușelii masive, oferind o soluție de lungă durată chiar și în condiții industriale.

Opțiune BalePress 6S:  La cerere, mașina de balotat BalePress 4 este disponibilă 
și în versiune cu ghidaj cu placă de compresie dublă, cu motor cu capacitate 2,2 
kW, și forță de compresie 60 kN. Se recomandă expres pentru balotarea tipurilor 
mai groase de carton și folie agriculturală mai groasă.

AVANTAJE
Înălțime de alimentare confortabilă
Densitate baloturi ridicată
Golire baloturi practică 
Comutator mod operare folie / carton  
Operabilitate simplă și sigură 
capacitate motor 1,5 / 2,2 kW
Sistem stabil ghidare plăci de compresie
Opțiune BalePress 6S
Construcție puternică de tip industrial
Sistem legare baloturi cu ușă deschisă 
Sistem sigur închidere uși
forță de compresie 40 / 60 kN
Panou de control ușor de utilizat

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




