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Complet automată. Ușor de controlat. Fiabil.
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BaleTainer® În locul containerului de presă



BaleTainer®

O nouă dimensiune în gestionarea deșeurilor

BaleTainer® este o mașină de balotat complet automată, care 
tratează ușor și eficient cantități mari de deșeuri de hârtie, 
carton, folie și PET. BaleTainer® poate fi folosită în multe 
domenii. Fie că este vorba de comerț cu ridicata, logistică sau 
producție, BaleTainer® este soluția perfectă! Bale-Tainer® 
poate fi instalată direct la locul de eliminare a deșeurilor, 
economisind timp și costuri semnificative de transport în 
gestionarea zilnică a deșeurilor. 

Deșeurile nu mai sunt o problemă, iar la compania noastră putem 
simți efectele pozitive ale curățeniei și ordinii, ceea ce face 
munca mult mai ușoară. Pe baza dimensiunii și greutății balotului 
de hârtie realizat cu BaleTainer®, acesta se dovedește a fi 
potrivit pentru transportul direct la fabrica de hârtie. Evitând 
balotarea repetată, putem economisi costuri mari de transport și 
energie.
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Încărcarea materialelor în 
pâlnia mașinii BaleTainer® 
fără mărunțire prealabilă!

Un dispozitiv de încărcare 
asemănător unui pendul 
furnizează materialul la rotor.

Principiul de funcționare: 
Deșeurile intră manual sau 
automat în unitatea de încărcare 
a mașinii BaleTainer®. Materialul 
este transferat automat din 
buncăr în camera de presare, 
unde sunt produse straturile care 
formează baloturile. Baloții 
părăsesc mașina prin canalul de 
balotat
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Rotorul puternic livrează 
materialul în camera de 
presare.
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Baloții părăsesc în mod automat mașina după legare.

Capul de presă acționat hidraulic 
cu mișcare verticală presează 
materialul în straturi care 
alcătuiesc baloții. Odată ce stratul 
este finalizat, acesta este 
transferat automat din camera de 
presare în canalul de balotat.
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Ne rezervăm dreptul de a modifica dimensiunile și designul! Greutatea și dimensiunea baloturilor depinde de caracteristicile materialului balotat.

În locul containerului de presă



Metode de încărcare ușoare și personalizate

Metode de încărcare a mașinii BaleTainer:

Încărcare manuală sau 
la un singur nivel

Încărcare printr-o 
deschidere de 
perete

Încărcare cu bandă 
transportoare

Încărcare cu stivuitor

Manuală, pentru încărcare la un 
singur nivel

Instalare cu rampă Instalare exterioară cu 
conexiune la o 
deschidere de perete

Metode de instalare a mașinii BaleTainer:

BaleTainer® - Soluția potrivită oriunde!

Producție Comerț

În locul containerului de presă

BaleTainer®

www.hulladekpres.hu



BaleTainer®

Funcționarea automată economisește timp și forță de muncă!

Funcționalitate continuă 
 BaleTainer® poate fi folosită în mod continuu. Atâta timp cât 
încărcarea materialului este rezolvată automat, are loc și procesul 
de balotare, astfel încât funcționarea mașinii BaleTainer® poate fi 
ușor integrată în ciclul de producție continuă.

Balotare fără mărunțire prealabilă  
Datorită gurii mari de încărcare, pot fi compactate chiar și cantități 
mari de sticle PET și cutii mari - octabini, paleți din carton - cu 
ușurință fără mărunțire prealabilă

Mașina poate fi operată 
cu ajutorul unui panou de 
control extern, care 
garantează o funcționare 
sigură și ușoară

Verificare simplă

Starea de funcționare a 
mașinii BaleTainer® este 
indicată de un sistem de 
lumină indicatoare. 
Luminile indică 
funcționarea, apropierea 
de epuizarea sforii de 
balotat și ejectarea 
balotului

Funcționare transparentă

Depozit și logistică Producție

Octabin Paletă din carton Funcționalitate continuă

180 cm

112 cm

www.malagrow-waste.ro

În locul containerului de presă



BaleTainer®

Pe lângă calitatea presei de balotat, și calitatea baloților este 
importantă pentru clienții noștri. Densitatea mai mare a 
balotului înseamnă, de asemenea, costuri de transport mai 
mici și venituri mai mari - „deșeurile” nu mai înseamnă 
costuri. Cu BaleTainer® baloții pot fi vândute direct. Ce 
înseamnă ”vânzare directă”? Pe baza dimensiunii și greutății 
balotului de hârtie, acesta se dovedește a fi potrivit pentru 
transportul direct la fabrica de hârtie. Dacă baloții fabricați la 
locul de producere a deșeurilor nu sunt standard pentru 
vânzarea directă, rebalotarea materialului este foarte scump, 
ceea ce poate reduce semnificativ prețul de cumpărare.  
Fabricile de hârtie și fabricile de reciclare preiau doar baloții 
standard!

Baloții BaleTainer® pot fi legați manual sau complet automat 
cu o sfoară de balotat situată în secțiunea de depozitare a 
sforii. Baloții sunt disponibili pentru vânzarea directă datorită 
greutății și dimensiunile lor industriale. Camioanele de 24 de 
tone și containerele de transport standard pentru transport 
maritim pot fi umplute în mod optim cu baloți. Datorită 
utilizării optime, nu numai costurile noastre sunt reduse, ci și 
emisiile nocive de CO2. Straturile baloților sunt supuși unei 
presiuni de 60 de tone fiecare, ceea ce înseamnă, că balotul 
din 3 straturi este supus unei presiuni totale de aproximativ 
180 de tone.

Legare cu sfoară Depozitarea baloților Utilizarea optimă a spațiului de depozitare

Ne rezervăm dreptul de a modifica dimensiunile și designul! Greutatea și dimensiunea baloturilor depinde de caracteristicile materialului balotat.

Baloți care pot fi vândute direct? Soluția este BaleTainer® În locul containerului de presă



A méretbeli és kivitelezési változtatások jogát fenntartjuk! A bálák mérete és súlya erősen függ a bálázott anyag tulajdonságaitól!

A hulladékok optimális belső logisztikája

AutoLoadBaler

forță de compresie 530(kN)

Dimensiuni (Lun..xÎnălțime xLăț) 2,1 x 3,1 x 2,3 m

Greutate mașină: 3.400 kg

Conexiune electrică 400 V, 3 fáz

Greutate balot 400 - 500 kg

Dimensiuni balot 1,2 x 0,95 x 0,8 m

Ușă glisantă pentru 
economisirea spațiului

Încărcare automată Posibilitate de venituri mai mari

Introducerea căruciorului Diagrama AutoLoadBaler

AutoLoadBalerready

Mașina noastră de balotat AutoLoadBaler (ALB) 
compactează cartonul direct în baloți de dimensiuni 
industriale. 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. Un avantaj suplimentar al 
încărcării automate a materialului este că personalul de 
colectare a deșeurilor nu trebuie să aștepte încărcarea, 
astfel încât gestionarea deșeurilor necesită mai puțin timp.

AutoLoadBaler

Mai mult timp pentru afaceri - mai puțin timp pentru organizarea muncii!

Datorită designului mașinii noastre de balotat 
AutoLoadBalerready, aceasta poate fi adăugat mai târziu la 
sistemul de încărcare automată, așa că îl putem conecta cu 
mașina de balotat ALBready, dacă este necesar. Mașina 
noastră ALB poate fi utilizată și ca mașină de balotat 
verticală cu încărcare frontală normală, de ex. pentru balotat 
folie.
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Mai mult timp pentru afaceri, mai puțin timp pentru gestionarea deșeurilor

Gestionarea deșeurilor consumatoare de timp:

17 ore de lucru

Mai mult timp pentru afaceri:

Hosszú gyalogútvonalak

Logistică internă a deșeurilor 
optimizată

Mașinile de balotat pot fi amplasate în interior, chiar în 
imediata apropiere a producerii deșeurilor, reducând astfel 
distanțele de transport. Mai mult, este nevoie de mult mai 
puțin spațiu pentru depozitarea baloților. Materialele 
voluminoase pot fi așezate direct în presă, așa că în loc de 
punctele de colectare a deșeurilor aglomerate și 
neorganizate, vizitatorii vor găsi baloți așezate în ordine. 
Acest lucru permite personalului să economisească timp și 
să acorde mai multă atenție altor procese. Stivuitoarele și 
rampele nu vor mai fi folosite pentru stocarea și transportul 
deșeurilor. Funcționarea mașinilor de balotat poate fi ușor 
integrată în procesele de producție datorită continuității.

Cantitățile deșeurilor de folie și carton sunt foarte mari în 
activitățile de producție și depozitare. Companiile plasează 
de obicei containere pentru colectarea deșeurilor. 
Personalul trebuie adesea să parcurgă distanțe mari pentru 
a duce deșeurile într-un container. Acest lucru necesită 
mult timp, capacitate de forță de muncă și stivuitor, și 
distrage atenția lucrătorilor de la procesele de producție. Cu 
toate acestea, punctele de colectare a deșeurilor sunt în 
multe cazuri aglomerate și dau o impresie dezordonată 
vizitatorilor. Volumele mai mari de deșeuri necesită și mult 
spațiu. În cazul unui depozit cu mai multe etaje sau al unei 
fabrici de producție, distanțele continuă să crească, iar 
transportul deșeurilor este și mai costisitor.

1 buc. cutie de carton = 500g / 0,1 m3 

10 buc. cutii de carton= 1m3

20 000 db carton = 2 000 m3

10 tone = 20.000 buc. cutii de carton

Transport 1m3 de carton cu stivuitor = 30 
secunde

Logistică 2.000 m3 de carton =
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A A

B B

C C

D D

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Maßstab:Diese Zeichnung darf ohne unsere
Genehmigung weder vervielfältigt
noch Dritten oder Konkurrenzfirmen
zugängig gemacht werden.

Allgemein-
tolleranzen
ISO 2768-m

Oberflächen
DIN ISO
1302

Masse:

Typ:

/

ENG-033437.iam

BaleTainer - Hand -
beschickung ebenerdig

17.11.2011 Martin.Meyer
Martin.Meyer31.01.2012

1 
A3

Einfachrotor

3 DBZ-00037-13�����������
31.01.2012 / Martin.Meyer

ENG-033438.idw

k.A.
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Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Maßstab:Diese Zeichnung darf ohne unsere
Genehmigung weder vervielfältigt
noch Dritten oder Konkurrenzfirmen
zugängig gemacht werden.

Allgemein-
tolleranzen
ISO 2768-m

Oberflächen
DIN ISO
1302

Masse:

Typ:

/

ENG-032953.iam

BaleTainer -
Handbeschickung Rampe

17.11.2011 Martin.Meyer

Martin.Meyer06.02.2012

1

A3

Einfachrotor

3DBZ-00037-12�����������
06.02.2012 / Martin.Meyer

ENG-032954.idw

k.A.

Încărcare la un singur nivel:

forță de compresie (kN) 600

Dimensiuni (Lun..xÎnălțime xLăț) 1,85 x 2,8 x 6,5 m

Greutate mașină: 6.000 - 8.000 kg

Conexiune electrică

Dimensiuni balot 1,1 x 1,1 x 0,8 m (3 unitate)

180 t/m3

Încărcare de pe rampă:

Dimensiuni, date tehnice - BaleTainer®

Încărcare din sus:

Greutate balot 

Greutate balot (PET)

kb. 400 kg (3 unitate)

kb. 320 - 350 kg (3 unitate)

400 V, 3 fáz           Presiune maximă

Tabelul de mai jos are scop pur informativ!

Încărcare printr-o deschidere pe perete 
(opțional):




