
SPECIFICAŢII PRODUS 

Presă de balotat orizontală 
cu capăt închis H70 

Presa de balotat orizontală de mare putere H70 
ajută la realizarea greutăţii optime a baloţilor 
pentru utilizatorii care exportă materiale. 
Capabilă să proceseze volume mari de 
material dificil şi să ofere mai multe opţiuni 
decât presele verticale de balotat, H70 va 
prelucra rapid carton, plastic, sticle PET, 
textile, hârtie, aluminiu, deşeuri uscate şi paie. 

Recomandată pentru utilizatorii de volume mari, centrele de reciclare, contractorii 

de deşeuri, centrele de distribuţie, supermarket-uri. 

CARACTERISTICI 

Bară de forfecare de mare putere, cu 
forfecare în formă de V, pentru tăierea 
materialelor dificile 

Evacuarea semiautomată tip ghilotină 
permite evacuarea completă a balotului 

Motor de 18,5 kilowați pentru eficienţă în 

compactarea baloţilor şi în consumul de 
energie 

Ciclu automat cu program anti-blocare Sistemul de legare uşor, cu 4 fire, asigură 

că baloţii rămân compactaţi 
Indicatorul luminos "Balot plin" ajută la 

asigurarea operării în siguranţă în locurile 

cu mai mulţi utilizatori 
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SPECIFICAŢII 

Dimensiuni balot: 750mm Î x 1100mm l x 
1400mm A (variabil) 

Greutate balot: 450–800 kg 

Durata unui ciclu: 50–60 secunde 

Forţa de compactare: până la 70 tone 

Dimensiuni: 2105mm Î (fără buncăr) x 
7925mm l x 2005mm A 

Descărcarea completă a balotului 

Curent: 3 faze 380/440 volţi. Motor de 18 Kw 

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

Răcitor de ulei combinat cu încălzitor de ulei 

Selectare presiune duală 

Podea din oţel de 12 mm, cu conţinut ridicat de 

carbon şi partea superioară a plăcii de presare 

Uşa de evacuare de 40 de mm din oţel cu 
conţinut ridicat de carbon 

Greutatea maşinii: aproximativ 9000 kg 

Nivel de zgomot: 80 dB 

OPŢIUNI 

Sistem de acţionare diesel 

Sistem transportor 

Perforator 2 modele 

Buncăre diferite 

Pubelă cu sistem de montare a cârligului de 
ridicare 

Sistem cu cuşti pentru ridicarea pubelelor 

Specificaţii marine 

Contract anual de servicii 

Întreţinere la distanţă 

Alimentator de 22 Kw. cu 3 faze 380/440 volţi 

Răcitor de ulei cu capacitate superioară şi 
rezervor de ulei mai mare 
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