
Cu o forță de presare de 53 tone, 
mașina Strautmann BalePress 53 
este una dintre mașinile noastre 
cu cea mai mare capacitate. Prin 
utilizarea acestuia, putem atinge 
o greutate de balot mai mare de 
400 kg, și astfel putem avea 
venituri semnificative din 
vânzarea de baloți. Baloții 
profesionali realizate cu mașina 
de balotat BalePress 53 pot fi 
vândute direct datorită 
dimensiunii și greutății lor.

BALOȚII PROFESIONALI
Cu mașina Strautmann BalePress 53 putem 
realiza baloți profesionali pentru vânzarea directă 
la un preț accesibil, pentru care până acum era 
nevoie de mașini de balotat automate.

UN PAS SPRE VIITOR
Presa de balotat BalePress 53 este o soluție pe 
termen lung în sine pentru gestionarea deșeurilor 
de cantitate medie, dar datorită opțiunii 
AutoLoadBaler Ready, avem posibilitatea de a 
automatiza încărcarea mașinii noastre în viitor.

OPTIMIZAREA LOGISTICII 
DEȘEURILOR  
Baloții cu dimensiunea de europalet cu o greutate de 
400 kg ne permit să profităm la maximum de spațiul 
de încărcare al vehiculelor de transport! Nu rămâneți 
cu spații irosite.

Strautmann BalePress 53



STRAUTMANN BALEPRESS 53 
Soluția pentru viitor

DATE TEHNICE, DIMENSIUNI

DIMENSIUNE 
ORIFICIU 
ALIMENTARE

Lățime:1190 mm 
Înălțime:560 mm

DURATĂ 
CICLU

32 sec

FORȚĂ DE 
COMPRESIE

530 kN

DIMENSIUNE BALOT
baloți cu suprafață de 
europalet

Lungime 1200 mm
Adâncime   800 mm
Înălțime  1100 mm

GREUTATE 
BALOT

Carton kb. 420 kg

CLASIFICARE DE 
SECURITATE

IP54

GREUTATE 
MAȘINĂ

2130 kg

Conexiune electrică

400 V, trifazat, 5 poli 50 
Hz

3057 mm 1998 mm 1107 mm 2507 mm 1161 mm 2156 mm

PREZENTUL ȘI VIITORUL ÎNTR-O 
SINGURĂ MAȘINĂ
Mașina noastră oferă o soluție excelentă pe termen lung pentru cantități mici și 
mijlocii de deșeuri. În familia preselor de balotat verticale, mașina de balotat 
BalePress 53 produce baloți grele, masive, de dimensiuni optime, dar nu este doar 
soluția perfectă pentru gestionarea deșeurilor de astăzi. Mașina noastră este 
disponibilă și cu AutoLoadBaler Ready, ceea ce ne oferă posibilitatea de a 
transforma presa de balotat verticală într-o presă de balotat Strautmann 
AutoLoadBaler complet automată.   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. 
Opțiunea QuickDoor® facilitează încărcarea materialului.

Opțiune QuickDoor

1190 x 
555 mm

Baloți pentru vânzarea 
directă

Date tehnice

Dimensiuni

A B C D E F

Zonă golire baloturi

Baloți masivi 
pentru vânzarea 

directă!

Structură 
puternică, 
robustă!

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

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!

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

MATERIALE COMPATIBILE:

HÂRTIE
- Carton
- Butoaie din hârtie

PLASTIC
- Folie, plastic
- Butoaie din plastic
- Sticlă PET

ALTE MATERIALE
- - Deșeuri RDF
- Deșeuri de producție
- Deșeuri electronice
- Deșeuri mixte

AVANTAJE
Baloți profesionali de peste 400 kg   
Sistem de închidere sigură cu roată1
Forță de presare de 53 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
- Opțiune AutoLoadBaler Ready
- Sistem de securitate tip ”D”

Opțiunea AutoLoadBaler 
Ready,  cu care mașina 
poate fi transformată în 
BalePress 53 
AutoLoadBaler




