
RIKO RTV 4

Avantaje

Presă compactă care este excelentă pentru locațiile cu 

acumulări minore de deșeuri. Datorită instalării facile și a 

consumului redus de energie, este ideală pentru:
- Supermarketuri de mici dimensiuni și magazine

- Depozite și centre logistice de mici dimensiuni

- Întreprinderi industriale

- Restaurante și hoteluri

Presă de balotat verticală
RIKO RTV 4

Specificații

Forță de presare: 4 t

Dimensiuni (L x l x Î): 900 x 736 x 2190 mm

Durata ciclului: 32 s

Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz

Putere electrică: 1,1 kW

Greutatea mașinii: 340 kg

Sistem fiabil de stabilizare a 
plăcii

Pedală pe ușa inferioară

Indicator pentru ușă deschisă Senzor de securitate

Ușile inferioare sunt prevăzute cu 
găuri pentru sforile de legare

Cărucior pentru extragerea baloților
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RIKO RTV 5

O presă automată modernă, de mici dimensiuni care 

funcționează excelent în zonele de mici dimensiuni de 

depozitare a deșeurilor. 

Datorită instalării și utilizării ușoare, dar și consumului redus de 

energie, este ideală pentru:

- Supermarketuri și centre de cumpărături de dimensiuni mici 
și medii

- Depozite și centre logistice

- Restaurante și hoteluri

- Industrie și alte întreprinderi

Presă de balotat verticală 
RIKO RTV 5

Forță de presare: 5 t

Dimensiuni (L x l x Î): 938 x 774 x 2300 mm

Durata ciclului: 34 s

Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz

Putere electrică: 1,5 kW

Greutatea mașinii: 350 kg

Sistem fiabil de stabilizare a 
plăcii

Indicator pentru balot finalizat

Corp rigid, greutatea structurii 
metalice este de 340 kg

Senzor de securitate

Sistem de control modern cu PLC Cărucior pentru extragerea baloților

Avantaje

Specificații
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RIKO RTV 25

Avantaje

O presă puternică care poate fi utilizată în zonele medii până la 

mari de acumulare de deșeuri. 

Datorită productivității sale sporite, dimensiunii baloților 

perfecte pentru operații de logistică, ușurinței de instalare și 

utilizare, este ideală pentru:

- Supermarketuri și malluri de dimensiuni medii și mari

- Depozite și centre logistice

- Restaurante și hoteluri

- Industrie și alte întreprinderi

Presă de balotat verticală 
RIKO RTV 25

Forță de presare: 25 t

Dimensiuni (L x l x Î): 1812 x 1045 x 2837 mm

Durata ciclului: 40 s

Tensiune de alimentare: 380 V / 50 Hz

Putere electrică: 4 kW

Greutatea mașinii: 1450 kg

Sistem fiabil de stabilizare a 
plăcii

Indicator pentru balot finalizat

Corp rigid, greutatea structurii 
metalice este de 1400 kg

Încuietoare pentru ușa cu roată

Sistem de control modern cu PLC Senzor de securitate

Specificații
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RIKO RTV 50

Avantaje

Specificații

O presă de mari dimensiuni care este destinată procesării 

unor volume considerabile de materiale reciclabile. 

Datorită capacității sale ridicate de producție, productivității 

și ușurinței de utilizare, este ideală pentru:

- Întreprinderile de achiziții

- Malluri de mari dimensiuni

- Întreprinderi industriale

- Companii de reciclare a deșeurilor

Ușă verticală de încărcare

Platformă hidraulică pentru 
descărcarea baloților

Forță de presare: 50 t

Dimensiuni (L x l x Î): 2276 х 1177 х 3355 mm

Durata ciclului: 37 s

Tensiune de alimentare: 380 V / 50 Hz

Putere electrică: 5,5 kW

Greutatea mașinii: 2370 kg

Presă de balotat verticală 
RIKO RTV 50

Indicator pentru balot finalizat

Încuietoare pentru ușa cu roată

2 senzori de siguranțăSistem de control modern cu PLC
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