
PROIECTAT PENTRU 
ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR 
MICI
Încărcarea frontală, obișnuită la mașinile de balotat cu 
o singură cameră, poate fi dificilă pentru deșeurile mai 
mici. Încărcarea de sus a mașinii cu două camere 
permite balotarea confortabilă a materialelor din PET și 
a altor deșeuri în vrac.

TOTUL CU O SINGURĂ MAȘINĂ...
Este o alegere perfectă pentru cantități mari și tipuri diferite 
de deșeuri. Oferă o soluție perfectă, sigură și eficientă în 
timp pentru balotarea deșeurilor industriale, a deșeurilor 
selective și a deșeurilor mixte!

DESIGN ERGONOMIC
Utilizarea perfectă a unei mașini de balotat nu se 
reflectă numai în eficiența acesteia. În cazul mașinii 
Strautmann MK1100 încărcarea ușoară a materialului 
balotat este un aspect important. Pentru mașina 
MK1100 nu este nevoie de scări pentru încărcare, astfel 
presa este ideală din punctul de vedere al siguranței 
muncii. Mai mult, mașina noastră nu necesită o înălțime 
mare în spațiul de instalare.

Strautmann MK1100

Presa Strautmann MK1100 este o 
mașină profesională de balotat cu 
două camere. Presa are un design 
ergonomic special conceput. 
Înălțimea optimă de încărcare 
permite o compactare confortabilă și 
sigură. La mașina MK1100 se pot 
conecta 4 camere în plus, ceea ce 
permite compactarea a 6 tipuri de 
deșeuri cu o singură mașină.



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

STRAUTMANN MK1100 
Mașina de balotat multicamere profesională!

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: 1100 mm 
Înălțime:700 mm

DURATĂ CICLU

33 sec.

FORȚĂ DE 
COMPRESIE

200 kN 

DIMENSIUNE 
BALOT

Lungime:  1130 mm
Lungime.:   800 mm
Înălțime    730 mm

GREUTATE 
BALOT

folie  300 kg
hârtie 220 kg

CLASIFICARE 
DE 
SECURITATE

IP54

GREUTATE MAȘINĂ

1680 kg

Conexiune electrică

400 V, 50 Hz

2547 mm 2939 mm 1252 mm

ASTA ÎNSEAMNĂ CALITATE 
GERMANĂ
Membru profesional al familiei de mașini cu două camere, oferă multe posibilități în 
gestionarea modernă a deșeurilor. Pe lângă posibilitatea de a trata simultan mai 
multe materiale, mașina noastră are caracteristici unice care fac procesul de 
balotare cât mai confortabil posibil. Sistemul de ghidare TopPlus® a plăcii de 
presare stabilizează placa de presare în timpul ciclului de presare și crește durata 
de viață a componentelor. Sistemul de ejectare hidraulică BaleMatic®  asigură 
ejectarea confortabilă și sigură a baloților. La cerere, mașina noastră poate să aibă 
6 camere de presare! Sistemul Time-Control asigură faptul că materialul presat este 
expus continuu la cea mai mare forță de presare posibilă!

MATERIALE COMPATIBILE:

HÂRTIE
- Carton
- Hârtie de birou

PLASTIC
- Folie, PET
- Saci din plastic

Șine de ghidare TopPlus® 
pentru placa de presare

ALTE MATERIALE
- Deșeuri RDF, deșeuri de producție
- Deșeuri electronice, cutii din aluminiu

Ejectare hidraulică 
BaleMatic®

Date tehnice

Dimensiuni

Înălțime Lățime: (varianta de bază) Adâncime

Baloți cu 
dimensiunea 
de europalet

Poate fi instalat și 
într-un spațiu cu o 

înălțime mică

Capacitate motor

4 Kw
Sistem de 
securitate tip ”D”

Baloți stabile legate 
în 4 puncte cu 
bandă

AVANTAJE
llBalotare simultană mai multe materiale 
Cap de presare ușor de mișcat  

  Înălțime confortabilă de încărcare
   Malagrow Waste Servicii de consultanță și        
reparații - 
Panou de control ușor de utilizat
Șine stabile de ghidare 

- Design ergonomic
Ejectare hidraulică a balotului

- Poate fi instalat și într-un spațiu cu o înălțime
mică

- Încărcare simplă a deșeurilor în vrac
- Sistem stabil de retenție material
- Poate fi conectată cu 4 camere suplimentare

Sistem de securitate tip ”D”

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




