
Presa de balotat Strautmann 
PP1208 Plastic are toate 
avantajele presei PP1208, dar a 
fost dezvoltată pentru 
compactarea deșeurilor din plastic 
dur și folie groasă. Datorită 
proprietăților sale avantajoase, 
este o alegere ideală pentru 
ateliere de dezmembrări auto, 
firme de dezmembrări deșeuri 
electronice și fabrici de mașini.

REGELE MAȘINILOR DE 
BALOTAT VERTICALE
Mașina de balotat Strautmann PP1208 este regele 
mașinilor de balotat verticale prin prezența sa, structura 
masivă și forța de presare!

MULT PENTRU MULT TIMP...
La proiectarea mașinii de balotat Strautmann 
PP1208, obiectivul principal a fost realizarea unei 
sesiuni de muncă pe termen lung, rapidă și ușoară 
pentru cantități mari de deșeuri. Ca urmare, are 
echipamente Premium de neegalat pe piața 
mașinilor de balotat.

OPTIMIZAT PENTRU DEȘEURI 
DIN PLASTIC
Mașina noastră a fost proiectată pentru balotarea pe 
scară largă a foliei, a deșeurilor electronice, a 
materialelor plastice dure și a barelor de protecție, și 
are caracteristici speciale în construcția și 
echipamentele sale

Strautmann PP1208 Plastic H1290



DATE TEHNICE, DIMENSIUNI

DIMENSIUNE 
ORIFICIU 
ALIMENTARE

Lățime:1190 mm 
Înălțime: 770 mm

DURATĂ 
CICLU

37 sec.

~FORȚĂ DE 
COMPRESIE

300-580 kN

DIMENSIUNE BALOT

baloți cu suprafață 
de europalet

Lungime 1200 mm
Adâncime  800 mm
Înălțime 1100 mm

GREUTATE 
BALOT

1290 mm

CLASIFICARE 
DE 
SECURITATE

IP54

GREUTATE MAȘINĂ

2800 kg

Conexiune electrică

400 V, trifazat, 5 
poli 50 Hz, 9,2 kW

3647 mm 2145 mm 1057 mm 2488 mm 1105 mm 2390 mm

STRAUTMANN PP1208 Plastic 
Mai puternic, mai profesional...

ECHIPAMENTE FUNCȚIONALE
Mașina noastră este concepută pentru tratarea pe termen lung a unor cantități mari 
de folii puternice și groase. În plus față de construcția robustă menționată deja, are o 
serie de avantaje tehnologice care sunt unice nu numai în gama noastră, ci și pe 
întreaga piață a mașinilor de balotat verticale. În funcție de material forța de presare 
reglabilă între 300-580 kN permite o utilizare specifică materialului. Din punctul de 
vedere a utilizării optime a capacităților de transport, baloții de carton cu 
dimensiunea de europalet produs de mașina PP1208 cu o greutate de 350-550 kg 
sunt foarte practici. Două șine stabile de ghidare TopPlus® pentru placa de presare 
prelungesc durata de viață a mașinii. Sistemul hidraulic BaleMatic® de ejectare cu 
sistem hidraulic separat face procesul de balotare și mai rapidă și ușoară. Sistemul 
hidraulic de închidere ușă HydroClose® asigură o balotare stabilă și sigură în cazul 
materialelor puternic reexpandabile. Cârligele integrate pentru extragerea firelor 
asigură o legare mult mai rapidă și mai ușoară a balotului.

Șine stabile de ghidare, 
cu canal de presare mai 
lung de 1290 mm

1190 x 
770 mm

Ejectare hidraulică a 
balotului - cu cilindru 
hidraulic complet separat 
pentru o funcționare mai 
rapidă 

Date tehnice

Dimensiuni

A B C D E F

Zonă golire baloturi

Gură mare de 
încărcare, ușă cu 

deschidere laterală

Forță de presare 
reglabilă

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:

FOLIE
- - Retractabilă

- Pentru uz agricol

PLASTIC
- plastic industrial
- Butoaie din plastic
- Sticlă PET

ALTE MATERIALE
-  Deșeuri RDF
- Deșeuri de producție
- Deșeuri electronice
- Deșeuri mixte
- Carton, hârtie

AVANTAJE
Baloți profesionali de 350-550 kg 
iSistem hidraulic de închidere ușă
5Forță de presare de 58 tone
 Malagrow Waste Servicii de consultanță 
și reparații - 

VModel optimizat pentru deșeuri
  Două șine stabile de ghidare pentru placa de 
presare V
Sistem de ușă cu deschidere laterală
  Forță de presare reglabilă în funcție de 

material  MI
Cadrul și ușa mașinii sunt întărite

  Ejectare hidraulică a balotului**
Sistem stabil de retenție material
Cârlige integrate pentru extragerea firelor 
Sistem de securitate tip ”D”

Sistem de închidere 
ușă pentru o 
balotare mai stabilă 
și mai sigură




