
Strautmann BalePress 6 este cel mai puternic 
membru al mașinilor de balotat mici cu cameră 
unică, fiind perfect pentru balotarea cartonului și 
foliei mai groase, flacoanelor PET și deșeurilor 
din aluminiu. Așadar, mașina cu ghidaj cu placă 
de compresie dublă, orificiul de alimentare și 
cameră de compresie mai mare, această 
mașină vă va ajuta să produceți baloturi cu 
dimensiune și masă mai mare. Datorită 
acestora, această soluție poate reprezenta cea 
mai bună alternativă partenerilor noștri care 
produc deșeuri în cantități mai mici, dar cu 
dimensiuni și caracteristici speciale.

GESTIONAREA ECONOMICĂ A 
DEȘEURILOR
Utilizarea sa poate duce la reducerea semnificativă 
a costurilor de depozitare și transport. Baloturile sunt 
mai ușoare de comercializat față de cele obișnuite 
cu dimensiuni între 40-50 kg.

CERINȚE DE SPAȚIU REDUSE, 
MAI MULTE OPORTUNITĂȚI
Mașina ocupă loc puțin, și se poate gestiona cu 
ușurință. Are un volum de alimentare mare, așadar 
este potrivită și pentru depozitarea temporară a unei 
cantități mari de deșeuri. Golirea este ușoară cu 
ajutorul remorcii de baloturi, dar și gama deșeurilor 
balotabile crește datorită forței de compresie 
ridicate.

BALOTURI MASIVE, DENSE
Forța de compresie de 6 tone poate avea ca rezultat o scădere de 
volum de până la 90% în funcție de materialul presat. Mașina 
produce baloturi de dimensiuni relativ mari, așadar ușoare de 
gestionat, având o greutate de maxim 80-90 kg.

Strautmann BalePress 6



STRAUTMANN BALEPRESS 6 
Personalizat în funcție de deșeurile gestionate!

DATE TEHNICE, DIMENSIUNI

DIMENSIUNE ORIFICIU 
ALIMENTARE

Lățime: 800 mm 
Înălțime: 500 mm

DURATĂ CICLU

29 sec

FORȚĂ DE 
COMPRESIE

 60 kN

DIMENSIUNE 
BALOT

Lungime  800 mm
Adâncime  700 mm
Înălțime     600 mm

GREUTATE 
BALOT

folie  90 kg
 hârtie 80 kg

CLASIFICARE 
DE 
SECURITATE

IP54

GREUTATE MAȘINĂ

500 kg 400 V, 50 Hz

2303 mm 1165 mm 794 mm 1779 mm 785 mm 1652 mm

STRUCTURĂ MODERNĂ
În cazul multora dintre partenerii noștri, în cunoștința cantității deșeurilor, 
gestionarea lor în mod practic se poate rezolva cu ajutorul unei mașini de balotat 
mici. Există multe cazuri unde dimensiunea și grosimea cartoanelor necesită o 
forță de compresie și un orificiul de alimentare mai mare. Datorită mașinii 
BalePress 6 cu design nou și structură masivă, cartoanele grele de pliat și rupt 
de 5-7 straturi pot fi amplasate în camera de compresie mai ușor prin orificiul de 
alimentare mai mare, iar motorul extrem de puternic de 2,2 kW și forța de 
compresie de 6 tone ajută la producerea unor baloturi de 80-90 kg de parcă ar fi 
doar niște ghemuri de hârtie. Sistemul Time-Control asigură faptul că materialul 
presat este expus în continuu celei mai mari forțe de compresie, obținând astfel 
cea mai mare densitate posibilă a baloturilor!

MATERIALE COMPATIBILE:

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

compozit

PLASTIC 
- folie groasă
- pungi BIG-BAG

Sistem sigur închidere uși cu 
role

800 x 
500 mm

AVANTAJE

ALTE MATERIALE
- Deșeuri RDF
- 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

Instalare ușoară
Sistem sigur închidere uși cu role

- Golire baloturi practică cu remorcă
MFundal service Malagrow Waste

- Panou de control ușor de utilizat
- Ghidaj stabil placă compresie dublă
- Afișaj balot pregătit

Legare baloturi cu ușă deschisă
- Structură masivă

Baloturi compacte, dense
- Sistem stabil de retenție a materialelor
- Orificiu de alimentare mare
- Sistem de siguranță nivel „D”

Zonă golire baloturi

Masă optimă pentru 
baloturi în caz de 

deșeuri mai puternice, 
mai groase!

Structură masivăMalagrow 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.




