
SPECIFICAŢII PRODUS 

PRESĂ PENTRU PNEURI 
V85 

Proiectată special pentru volume mari şi compactare maximă, 

presa pentru pneuri V85 poate produce 4-6 baloţi PAS180 pe oră, 

ceea ce înseamnă prelucrarea a 400-500 de pneuri auto standard 

sau pneuri uşoare comerciale pe oră. V85 ajută la reducerea 

cerinţelor de depozitare cu până la 80% şi la transport până la 

60%, compactând baloţi la utilizarea în construcţii, depozite de 

deşeuri şi chiar proiecte de combustibil în multe ţări din întreaga 

lume 

Recomandat pentru reciclatorii de 
anvelope, companiile de gestionare a 

deşeurilor, maşinile de dezmembrare a 

automobilelor şi depozitele de anvelope. 
De asemenea, potrivit pentru ambalarea 

cartonului, a plasticului şi a lânii. 

CARACTERISTICI 

Rezervorul de ulei de 300 de litri răceşte 
aparatul pentru utilizare continuă 

Dimensiune dublă a balotului selectabilă cu 
o răsucire a comutatorului 

Baloţi cu greutate cu 20% mai mare decât 

cea a concurenţilor, ambalând 14.000 kg în 

12 metri 

Sursă de alimentare de 15 kilowaţi pentru 

cilindrii cu viteză şi cursa lungă pentru 
compactare optimă 

Cameră mare de umplere pentru o 

încărcare uşoară, descărcare baloţilor prin 
spate 

Rând dublu de clapete de reţinere de înaltă 

rezistenţă 
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SPECIFICAŢII 

Dimensiuni balot: 1400mm Î (variabil) x 
1550mm l x 800mm A 

Greutate balot: 800–1200 kg 

Baloţi de anvelope pe oră: 4 până la 6 

baloţi 
80 la 120 anvelope per balot 

Durata unui ciclu: 55 secunde 

Forţa de compactare: până la 85 tone 

Dimensiuni: 3315mm Î x 3315mm l 
(inclusiv sursa de alimentare) x 1190mm A 

Evacuare baloţi din spate 

Curent: 3 faze 380/440 volţi. Motor de 15 Kw 

Deschiderea de umplere: 1,960mm x 1,100mm 

Selectare presiune dublă 

Placă de presare din oţel cu conţinut ridicat de 

carbon de 25 mm şi clapete de reţinere 

Greutatea maşinii: 5000+ kg 

Nivel de zgomot: 76 dB 

OPŢIUNI 

Sistem de acţionare diesel 

Cadru de transport cu cârlig de agăţare 

Versiunea mobilă 

Conversii pentru aplicaţii speciale 

Contract anual de service 

Întreţinere de la distanţă 

Alimentator cu 3 faze de 380/440 volţi 22 KW 

Răcitor de ulei combinat cu încălzitor de ulei 

Umplere cu bandă rulantă 

   

 


