
SPECIFICAŢII PRODUS 

 

Presă verticală de 
balotat V50 
Ideal pentru utilizatorii cu volum mare de deşeuri care caută să transforme 

materialul din deşeuri în venituri, V50 este o presă adevărată de 50 de tone 

care creează baloţi de dimensiuni optime pentru transport şi returnare a 

investiţiei. Mecanismul puternic de evacuare integrat ajută la scoaterea 

balotului final direct pe un palet, minimizând riscul pentru utilizator. Modelul 

V50 este uşor de utilizat şi fără compromisuri în ceea ce priveşte performanţa, 

compactând eficient cartonul, plasticul, textilele, hârtia, polistirenul şi 

deşeurile de aluminiu în fiecare zi. 

V50 prezentat cu uşă automată de deschidere a ghilotinei. 

Recomandat pentru supermarketuri, angrosişti, magazine universale, fabrici de producţie, 

centre logistice, staţii de reciclare multi-produs. 

CARACTERISTICI 

Forţa de presare reală de 50 de tone şi 
cilindrul cu cursă lungă pentru o rată maximă 
de compactare de 400-500 kg pe metru cub 

Cicluri automate şi manuale pentru carton 

versus materiale cu memorie mai mare, cum 
ar fi plasticul 

Configuraţia unică a clapetelor de reţinere 

mobile şi fixe ajută la optimizarea balotării 

Dimensiune ideală pentru europaleţi, cu 

înălţimea de balotare uşor reglabilă 
Controale utilizator simplificate, la joasă 

tensiune, sistem integrat de declanşare a 

balotului, sistem de legare uşoară şi sistem 

puternic de închidere a uşii pentru funcţionare 

uşoară şi sigură 

Sursă de alimentare externă pentru servisare 

şi întreţinere uşoară 



 

SPECIFICAŢII PRODUS 

SPECIFICAŢII 

Dimensiuni balot: 1000mm î (variabiI) x 
1200mm l x 800mm A 

Greutate balot: 350–550 kg 

Durata unui ciclu: 45 secunde 

Forţa de compactare: până la 50 tone 

Dimensiuni: 3055mm Î x 1985mm l 
x 1130mm A 
Deschidere Gura de alimentare: 1200mm W 
x 640mm H 
Cursa lunga cilindru 

Greutatea maşinii: 1870 kg 

Curent: 3 faze 380/400 volţi, motor de 
7,5 Kw 

Nivel de zgomot: 74 dB 

Conform EN 16,500 

Standardele IP54 
 
Ciclu de balotare 
automat 
Usa Havy Duty  

OPŢIUNI 

Uşă ghilotină  

e-Power (3 faze 380/440 volţi, motor 
de 4 Kw) 

Specificaţii marine 

Versiune PET 

Umplere prin spate 

Sistem de cântărire 

Contract anual de service 

  

 


