
AutoLoadBaler
MAȘINĂ DE BALOTARE AUTOMATĂ 

PREMIUM

• Se economisesc până la 220 ore de lucru pe 
an în colectare

• Se economisesc până la 300 ore de lucru pe 
an în încărcare

• Nu e nevoie de dezasamblarea cartoanelor
• Reducere de volum de până la 90%
• Economii de costuri de depozitare și 
transport

• Baloți pentru vânzarea directă
• Utilizare ușoară și sigură

Trei componente de bază importante ale echipamentului:
• Cărucior special de colectare pentru depozitarea directă a deșeurilor generate.
• Dispozitiv de încărcare automată care nu necesită intervenția umană pentru livrarea materialelor în 
camera de presare.

• Mașină de balotare profesională care realizează baloturi care pot fi livrate direct la o fabrică de hârtie. 

Încărcarea automată a cutiilor de carton necompactate 
rapid și simplu fără forță de muncă.
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Încărcare automată din 
cărucior și compactare în 

câteva minute!
• Nu este necesară forță de muncă specială pentru 
încărcare
• Mașina poate fi încărcată și din față în mod normal de 
operare, de exemplu cu folie.
• Securitate mai mare datorită încărcării automate
• Greutate mai mare a balotului datorită dezasamblării 
automate a cartonului și încărcării mai uniforme
•  



Conexiune electrică: 400 V / 50 Hz / 16 
Capacitate motor: 4,37 kW
Forță de compresie:530 kN
Traseu presă: 890 mm
Greutate mașină:3400 kg
Dimensiune orificiu alimentare:1190 x 560 mm 
Dimensiunile mașinii:2171 x 2047 x 3057 mm 
Dimensiunile maxime de balot:1200 x 950 x 800 
mm 
Metodă legare baloturi: cu sfoară (4 fire)) 
Greutate balot: 400 - 500 kg

Distribuitor oficial: MALAGROW Kft. Pentru mai 
multe informații contactați colegii noștri! 

www.malagrow-waste.ro

Durată ciclu de încărcare: 1-5 minute
Durată ciclu de presare: aprox. 32 secunde

Date Tehnice

Principiul de funcționare AutoLoadBaler:

Cu căruciorul de colectare a cartonului, cartonul 
poate fi colectat la locul de origine fără a fi separat și 
căruciorul poate fi împins direct în mașină. Partea 
inferioară a căruciorului se ridică automat și apoi un 
rotor umple materialul uniform în cameră. Mașina 
presează automat deșeurile. Face toate acestea cu o 
forță de presare de 53 de tone, ceea ce duce la baloți 
cu o densitate de 500 kg/m3 care pot fi vândute direct.




