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Compactoare de deșeuri

Instituții și parcuri rezidențiale        Spitale, case de bătrâniHoteluri, restaurante   Restaurante fast-food

Confortabil. Flexibil. Economic.

Compactarea deșeurilor municipale este cel mai 
practic mod de a reduce costurile de transport. Cu 
ajutorul compactorului nostru pentru deșeuri, veți 
economisi nu numai bani, ci și mult spațiu! În plus 
față de toate aceste beneficii, nu există deteriorări 
ale containerelor și deșeurile pot fi ușor golite. 
Datorită tehnologiei compactorului nostru, se poate 
obține o compactare atât de semnificativă încât în 
locul celor 3-4 containere utilizate până acum, va fi 
nevoie de numai 1. Folosiți spațiul salvat cum doriți.



Minden Keressssjog

MT 240 Model zincatOperare cu două mâini

Compactor de deșeuri - RC 

Compactorul de deșeuri Strautmann RC poate fi folosit 
la containere de 660, 770 sau 1100 litri. Containerul 
poate fi așezat cu ușurință pe o partea întărită a 
corpului mașinii proiectată în acest scop. Amplasarea 
sigură este garantată de brațele de montare laterale. În 
timpul procesului de presare, containerul primește o 
ridicare mai mică datorită cilindrului inferior încorporat, 
astfel încât roțile containerului și corpul containerului să 
nu fie deteriorate în niciun fel și durata lor de serviciu 
să nu fie redusă. Cu o eficiență de compactare de 75%, 
puteți economisi bani și spațiu.

Compactor de deșeuri  - MT

Cu compactorul Strautmann MT puteți profita la 
maximum de capacitatea de deșeuri! Eficiența 
compactării pentru toate recipientele de 120, 240 și 
360 litri este de 75%. Datorită construcției speciale, 
roțile containerului nu intră în contact cu podeaua în 
timpul procesului de compactare, deci nu sunt 
deteriorate. Deșeurile pot fi golite cu ușurință chiar și 
după presare. Compactorul pentru deșeuri poate fi 
utilizat pentru diferite dimensiuni de containere de 
deșeuri, deoarece mașina va fi echipată cu un cap de 
presare corespunzător dimensiunii containerului 
compactat.

Compactoare de deșeuri

Compactoare de deșeuri

Multe spitale, case de bătrâni, restaurante, hoteluri, 
clădiri de birouri și clădiri de apartamente folosesc 
compactoarele noastre de deșeuri cu mare satisfacție 
și economisesc sume semnificative lunar. Cunoscând 
cantitatea de deșeuri generate și containerul utilizat, 
vă recomandăm cea mai optimă soluție pentru dvs. 
Pe lângă o operare ușoară, puteți economisi atât 
bani, cât și spațiu cu mașinile Strautmann.

 RC 1100

Operarea cu două mâini a compactoarelor 
Strautmann este atât o soluție ușoară, cât și 
sigură. Compactoarele pentru containere și 
deșeuri zincate sunt mai rezistente la 
coroziunea din deșeurile umede și din factorii 
de mediu.

RC 660/770 RC 1100 MT 120, 240, 360

Forță de 
compresie: 30 - 40 kN 30 - 40 kN

60 - 80 kN max. 5 kN

Dimensiuni (Lățime x 
Înălțime x Adâncime)

1,27 x 1,85 x 1,63 
1,47 x 1,88 x 1,47 

1,47 x 1,88 x 1,47 0,6 x 1,9 x 0,74

Greutate 
mașină:    kb. 530 kg    kb. 530 kg    kb. 150 kg

Conexiune 
electrică 230 V, 1,5 kW 230 V, 1,5 kW 

400 V, 2,2 kW 230 V, 0,37 kW
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Compactoare de deșeuri cu saci

Instituții și parcuri rezidențiale     Spitale, case de bătrâniHoteluri, restaurante                Restaurante fast-food

Managementul igienic și 

economic al deșeurilor

Compactarea deșeurilor municipale cu umiditate 
ridicată în saci reduce costurile de transport, 
permite lichidelor și mirosurilor neplăcute să nu mai 
fie o problemă și să fie îndeplinite cerințele de 
igienă. O compactare semnificativă poate fi 
obținută prin tehnologia de presare a sacilor, 
reducând semnificativ costurile de transport a 
deșeurilor.



Minden Keressssjog

Bagpress 90 Economisire spațiuOperare sigură

Bagpress 200

Bagpress 200 compactează deșeurile în mod direct 
într-un sac puternic de 200 litri. Sacul este plasat într-o 
cameră cilindrică. Funcționarea sigură este garantată 
de capacul magnetic. Cilindrul poate fi umplut ușor și 
continuu cu deșeurile municipale generate. Sacul 
compactat poate fi golit prin deschiderea cilindrului. Cu 
o eficiență de compactare de 90%, puteți economisi 
mulți bani. Costurile lunare ale deșeurilor pot fi reduse 
cu 60-70%.

Bagpress 90

Construcția compactorului Bagpress 90 diferă de 
Bagpress 200, dar datorită dimensiunilor sale, poate fi 
amplasată mai ușor chiar și în încăperi mai mici. 
Eficiența compactării într-un sac este de 60-70%. 
Datorită funcționării sale automate, este un mod 
foarte convenabil de manipulare a deșeurilor și are ca 
rezultat o reducere foarte mare a costurilor. Un alt 
avantaj important al compactorului nostru pentru 
deșeuri cu saci este că nu trebuie să ne adaptăm la 
parametrii containerului de colectare și sunt excelenți 
pentru balotarea deșeurilor selective (PET, cutii de 
băuturi din aluminiu) în saci.

Compactoare de deșeuri cu saci

Compactoare de deșeuri cu saci

Multe spitale, case de bătrâni, restaurante, hoteluri, 
clădiri de birouri și clădiri de apartamente folosesc 
compactoarele noastre de deșeuri cu mare satisfacție 
și economisesc sume semnificative lunar. Cunoscând 
cantitatea de deșeuri generate și spațiul disponibil, vă 
recomandăm cea mai optimă soluție pentru dvs. Cu o 
operare ușoară, puteți face gestionarea deșeurilor cât 
mai igienică posibil cu ajutorul compactoarelor 
noastre pentru deșeuri Bagpress 200 și Bagpress 90.

Bagpress 200

Compactoarele pentru deșeuri cu saci sunt o soluție 
ușoară și sigură pentru gestionarea deșeurilor 
municipale.

Bagpress 200 Bagpress 90

Forță de 
compresie: 25 - 30 kN 6 - 8 kN

Dimensiuni (Lățime x 
Înălțime x Adâncime) 1,2 x 1,86 x 0,63 0,6 x 1,68 x 0,6

Greutate 
mașină:    kb. 330 kg    kb. 260 kg

Conexiun
e electrică 230 V, 2,2 kW 230 V, 0,8 kW 




