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PREZENTARE ACCESORII PENTRU
PRESE DE BALOTAT
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5ACCESORII PENTRU PRESE DE BALOTAT

Producerea optimă a baloților

Siguranța la locul de muncă 

Gestionarea optimă a presei de balotat

Întreținerea ușoară a presei de balotat

A

B

C

D
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7ACCESORII PENTRU PRESE DE BALOTAT

Presele de balotat pot fi
prevăzute cu accesorii care

optimizează producția de baloți

A. 
ACCESORII PENTRU

PRODUCȚIA OPTIMĂ A BALOȚILOR
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A.1. PERFORATOR PENTRU STICLE
Perforatorul pentru sticlele din plastic PET perforează sticlele și elimină aerul din acestea, în vederea obținerii unor baloți mai grei, de

mare densitate, omogeni, ceea ce reduce costurile de transport și previne ruperea firului de legare. Acesta este montat pe o secțiune

a buncărului de alimentare și este deplasat hidraulic în lateral, dacă acest lucru este necesar.
• Acesta este compus din două role cu țepi care se rotesc în direcție opusă la viteze diferite.

• Este utilizat în special pentru pre-condiționarea sticlelor din PET și a containerelor din plastic, înainte de balotare.

• Aplicabil pentru toate sistemele care utilizează un șasiu și un buncăr de alimentare, cu o bandă transportoare;

      perforatorul poate fi prevăzut ulterior și cu sisteme de evacuare.

• 2 rotoare independente cu țepi de perforare de înaltă rezistență din oțel HARDOX EXTREME

• Sistem antiblocare cu ax montat pe un suport retractabil în mod automat

• 2 motoare de 5,5 kW (opțional 2,2 kW) (câte unul pentru fiecare ax), pentru o capacitate de perforare de 100 până la 200 m3/h

• Număr de rotații: până la 65 rpm

• Montat în jgheabul de alimentare al presei de balotat, sau opțional, ca unitate independentă

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=z22_2pYPky0&feature=emb_logo
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A

E D

B

C

DATE TEHNICE PERFORATOR PET . UNITATE DOUĂ AXURI PATRU AXURI

Nr. de cuțite No. 2 × 8 (13) 4 × 13
Viteza de rotație min-1 48 - 65 48 - 65

kW 2 × 2,2 (5,5) 2 × 7,5

kW 1 1

m3/h 100 - 200 150 - 200

PERFORATOR PET Dimensiuni în mm

Deschidere a gurii de alimentare, mm A B C D E

1300 × 720 1.890 1.781 760 635 1.290

1600 × 1040 2.500 1.855 760 990 1.600

1900 × 1040 2.500 2.020 760 990 1.900

1600 × 1040 - 4 axuri 2.410 1.910 1.060 1.040 1.600

Opțional, perforatorul PET poate fi fabricat cu 4 axuri, pentru condiții extreme de utilizare. 

Perforatorul PET servește la golirea, perforarea și precomprimarea sticlelor  
PET întregi, cartoanelor pentru băuturi, a containerelor din plastic de mici dimensiuni,
înainte de balotare.

Sistemul de acționare a actuatorului liniar

Capacitate teoretică

Sistem de acționare
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A.2. AGITATOR (distribuitorul pentru materiale)
Distribuitorul pentru materiale (cunoscut adesea și sub numele de agitator) este retractabil și este utilizat în vederea dizlocării ziarelor
compactate 
sau pentru dispersia ziarelor și a revistelor împachetate din interiorul buncărului de alimentare, pentru a produce un balot mai uniform.
Acest agitator reprezintă o lamă rotativă, acționată de către un motor electric în buncăr, imediat deasupra camerei de balotare și crește
viteza de încărcare a camerei de presare cu materiale împachetate care nu au fost pre-condiționate înainte de formarea balotului.

Acesta este introdus în buncărul de alimentare prin ușile cu balamale și distribuie materiale împachetate, compactate, care sunt extrem
de greu de balotat, cum ar fi reviste, dosare, cărți cu portă dură, ziare și hârtie colorată, prin intermediul turației la viteze ridicate.

Ușa agitatorului din jgheabul buncărului de alimentare este deschisă în mod automat. În momentul în care agitatorul este plasat în
interiorul presei de balotat, ușa se închide în mod automat înapoi (comandă prin intermediul unui motor hidraulic - 1,5 kW).

Agitatorul este echipat cu rulmenți de mare capacitate care pot absorbi orice sarcini majore generate de șocuri. Un motor electric
(de obicei de 11 kW) acționează discul în formă de stea al distribuitorului prin intermediul unor curele trapezoidale. Aceste curele
trapezoidale protejează motorul împotriva unor sarcini de vârf.

https://www.youtube.com/watch?v=zUgDqsrKzP4&feature=emb_logo
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A.3. ȘTEMUITOR (pentru îndepărtarea blocajelor de material)

Un dispozitiv pentru îndepărtarea blocajelor de material denumit „ștemuitor” fost conceput pentru a elibera automat materialul blocat 
în fața marginii de tăiere, în momentul procesării materialelor dure. Acesta este plasat imediat deasupra lamelor de tăiere, pentru o 
eficiență maximă și o întreținere facilă 

• Pozițiile de capăt sunt scanate prin intermediul unor senzori inductivi.

• Ștemuitorul cu o forță de apăsare de până la 35 t și rama de mare capacitate acoperă întreaga 
lățime a berbecului și este suficient de mare chiar și pentru acumulări mari de material.

• Proiectat în special pentru a rezista unor sarcini dezechilibrate în timpul unei curse, ceea 
ce înseamnă o rezistență ridicată chiar și în cazul procesării materialelor dure.

• Supape cu tehnologie de ultimă oră pentru un timp redus de răspuns și viteză de operare, ceea ce permite durate mici pentru cicluri.

• Inovațiile de ultimă oră pentru ștemuitor includ rețetă corespunzătoare pentru program; ștemuitorul are și o funcție de precomprimare

https://www.youtube.com/watch?v=IHatdh2q4YM&feature=emb_logo
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A.4. ELEMENTE DE GHIDARE PENTRU EVACUAREA BALOȚILOR

Presa de balotat cu canal poate fi prevăzută cu dispozitive suplimentare de evacuare a baloților modificați, cum ar fi rampe, șine, piste și 
mese, astfel încât baloții să poată fi eliminați rapid, depozitați și pregătiți pentru transport.

Rampă de evacuare a baloților

Pistă de evacuare a baloților

Masă de evacuare a baloților (90°)

Masă de evacuare a baloților pentru preluarea baloților 
în unghi drept (90°)

Sistemul de evacuare a baloților este prevăzut cu un sistem 
de ghidaje din oțel, cu o grosime a materialului de 4 mm.

Partițiile de pe elementele de ghidare a baloților sunt 
plasate la 300 mm înălțime (în interior) și 800 mm (în 
exterior).

Baloții sunt ghidați către un sistem de evacuare la 90° 
prin intermediul unor segmente cu plăci ridicate.

Structura care susține elementele de ghidare a baloților 
este fixată în podea prin intermediul unor ancore 
mecanice.

Șinele pentru evacuarea baloților sunt utilizate în mod obișnuit, datorită diferitelor constrângeri referitoare la spațiu, pentru a modifica 
direcția de deplasare a baloților. În acest mod poate fi crescut nivelul de automatizare a procesului și poate fi îmbunătățită eficiența. 
Șinele de evacuare a baloților, cu curbură personalizată, permit baloților să părăsească clădirea într-o manieră controlată.
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A.5. OPȚIUNE SISTEM DE LEGARE CU FIR DE PLASTIC
Pentru unitățile care produc baloți RDF și SRF, care urmează să fie trimiși către fabricile de ciment sau către termocentralele care utilizează 
deșeurile drept materie primă, presele de balotat ANIS sunt prevăzute cu o unitate de legare cu fir de plastic. Acesta a fost proiectat pentru 
unitățile care ard deșeuri, deoarece firul de plastic, spre deosebire de firul de metal, arde și nu lasă reziduuri în cuptor.

Avantajele sistemului ANIS de legare cu fir de plastic sunt reprezentate de faptul că permite utilizarea atât a unui fir de plastic, cât și a unui 
fir de oțel, prin simpla înlocuire a cataramelor de legare, aceasta caracteristică făcând ca mașina să fie mai flexibilă. În cazul în care baloții 
produși sunt ambalați cu folie, acest lucru asigură o acoperire ermetică, deoarece sistemul de legare nu a perfora pelicula de acoperire.

FIR DE PLASTIC

Acesta este un produs de înaltă calitate și fiabilitate, care asigură legarea automată cu o rezistență ridicată la tracțiune. Ținând cont de 
secțiune, un fir de plastic are o rezistență la tracțiune mai mare cu până la aproape 40% decât cea a firelor de oțel.

Firele de plastic au următoarele dimensiuni:

• Diametrul de 3,2 mm (pentru presele mici - medii)
• Diametrul de 4,3 mm (pentru presele medii - mari)

https://www.youtube.com/watch?v=TWdXk8wMjk4&feature=emb_logo
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A.6. SISTEM DE CONTROL A DENSITĂȚII BALOTULUI

Sistemul de control a densității balotului monitorizează și reglează în mod automat forța de acționare a preselor pentru a obține baloți 
omogeni cu o densitate maximă, în funcție de materialul de balotat.

Pentru clienții care balotează o gamă largă de materiale, care sunt schimbate în mod frecvent, și din acest motiv necesită parametrii 
diferiți de optimizare, poate fi utilizată opțiunea de preprogramare. Tot ceea ce trebuie să facă operatorii este să selecteze materialul 
care trebuie procesat. Software-ul inteligent din cadrul sistemului de comandă determină presiunea necesară în canal, pentru a oferi o 
compactare maximă a materialului, la fiecare cursă.
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A.7. SISTEM DE LEGARE ÎNCRUCIȘATĂ
Pentru a menține materialul balotat în baloți uniformi și pentru a obține cea mai bună greutate posibilă a balotului pentru materialele
expandabile (în cazul balotării materialelor PET, HDPE, spumelor sau foliei) se recomandă sistemul de legare încrucișată a baloților.

Acest lucru înseamnă că pe lângă cele cinci fire verticale standard, balotul poate fi legat și cu patru fire orizontale. Drept rezultat, în timpul
manipulării, din balot va cădea o cantitate minimă de material.

Prin intermediul legării încrucișate, chiar și materialele dificile pot fi legate. Această opțiune asigură posibilitatea de a stivui baloții pentru
o capacitate maximă de depozitare.

Recomandată în special pentru presele de balotat cu:

• forță de presare de 90 până la 200 t

• Dimensiunile balotului 1.100 x 750 mm (max. 8 fire, legare încrucișată) și 1.100 x 1.100 mm (max. 9 fire, legare încrucișată)

Recomandări pentru aplicare:

Clienții utilizează adeseori sistemul automat de legare cu fire încrucișate, de exemplu, prin introducerea în unitatea de legare
orizontală a unui fir de oțel (B) având în unitatea de legare verticală un fir de plastic (A) și utilizând această unitate doar atunci când este
absolut necesar 

A: Sistem automat de legare verticală cu catarame speciale de legare pentru fir de plastic
B: Sistem automat de legare orizontală cu catarame pentru fir de oțel

A

B

https://www.youtube.com/watch?v=TqiOIb0pWoM&feature=emb_logo
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A.8. Capace pentru fantele pentru ace
Acest element blocabil de etanșare previne pătrunderea nedorită a scurgerilor materialelor fine de balotat în componentele critice ale 
presei de balotat cu canal (în special în cazul balotării MSW, RDF sau a materialelor de mici dimensiuni), sau scurgerea materialului din 
presa de balotat în locuri nedorite (în zona dispozitivului de legare). Acest lucru garantează o legare fără probleme.

A.8.1.  Platane hidraulice frontale pentru securizarea
berbecului presei (capace)

Aceste platane hidraulice împiedică scurgerea materialului fin de 
balotat în fantele pistonului, prin aceasta înlesnind trecerea acelor 
de legare.

A.8.2. Placa de presare cu element hidraulic de 
închidere a fantelor pentru ace din zona 

de legare pe verticală

Împiedică scurgerea materialului fin de balotat în fantele pistonului, 
prin aceasta înlesnind trecerea acelor de legare. Sistemul operat 
hidraulic de etanșare a berbecului presei, din partea frontală a 
acestuia face imposibilă pătrunderea materialului în berbec. Acest 
lucru garantează o legare fără probleme.

A.8.3. Scut hidraulic culisant pentru fantele pentru ace 
din zona de legare pe orizontală

Împiedică pătrunderea deșeurilor de mici dimensiuni sau moi, cum 
ar fi MSW, și a resturilor de mici dimensiuni produse de sistemul de 
transport cu aer comprimat în locuri nedorite din presă (în zona 
dispozitivului de legare)

Porturile de legare rămân închise în timpul fazei de presare, pentru 
a preveni scurgerea materialelor și lichidelor reziduale. Rezultatul 
este o zonă de lucru curată pentru operatori și pentru utilajele din 
apropiere. Valoarea scuturilor de protecție este dată de durata de 
viață mai mare (nu există contaminare a componentelor mașinii), 
servisare mai rapidă și costuri reduse de curățare.
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A.9. SUPORT PENTRU BOBINA DE SÂRMĂ ȘI SISTEME 
DE GHIDARE A SÂRMEI
Alegerea sistemului potrivit depinde și de capacitatea presei de 
balotat și de frecvența de înlocuire a bobinelor. În funcție de nevoile 
clientului, presele de balotare pot fi livrate cu trei tipuri de sisteme 
pentru bobine de sârmă: 

• Bobine de mici dimensiuni de până la 45 kg 

• Bobine de dimensiuni mari de până la 800 kg și 

• Bobine de mari dimensiuni pentru fir de plastic 

Pentru toate sistemele de bobine sunt livrate în standard sisteme 
reglabile de îndreptare a sârmei. Funcția sistemelor de îndreptare a 
sârmei este aceea de a garanta funcționarea corespunzătoare a 
sistemului de legare.

Introducerea firului este o sarcină rapidă și facilă, locația elementului 
de ghidare a firului fiind ușor accesibilă.

A.9.1. Sisteme pentru bobine mari de 
sârmă de oțel (până la 800 kg)

Opțional, sistemul pentru bobine de mari dimensiuni oferă 
posibilitatea instalării unui sistem hidraulic de întindere a sârmei 
tăiere Sistemul de control a derulării sârmei 

A.9.2. Sisteme pentru bobine mici de 
sârmă de oțel (până la 45 kg)

Sistemul pentru bobine mici este instalat lângă sau pe presa de balotat 
și ocupă un spațiu restrâns.

A.9.3. Sisteme pentru bobine de mari 
dimensiuni pentru fir de plastic

Sistemul pentru bobine de mari dimensiuni pentru fir de plastic 
este o parte a Sistemului opțional de legare cu fir de plastic
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A.10. SISTEM HIDRAULIC DE ÎNTINDERE A FIRULUI

Opțional, sistemul de derulare a firului de pe bobinele de mari dimensiuni oferă posibilitatea instalării a unui sistem hidraulic de întindere 
a firului. Mulțumită sistemului său hidraulic special de derulare a firului, presa produce baloți extrem de grei, omogeni și compacți.

Sistemul hidraulic de tensionare a firului este recomandat în special pentru balotarea materialelor la care probabilitatea de rupere a 
firului este ridicată (materiale plastice precum PET, HDPE, folie).

https://www.youtube.com/watch?v=XpWT21g4GYY&feature=emb_logo
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A.11. BUNCĂR DE ALIMENTARE – EXTRALARG

Pentru procesarea deșeurilor de mari dimensiuni, fără a le preprocesa într-un tocător.

Pentru a face față debitului de deșeuri de mari dimensiuni care sunt transportate pe o bandă transportoare lată (2000 mm), presa de balotat 
poate fi echipată cu un buncăr de alimentare mai lat (fanta de umplere), denumit buncăr de alimentare lat. Buncărul de alimentare larg 
este montat pe gura de alimentare a presei de balotat. Acest echipament face posibilă compactarea materialelor extrem de voluminoase 
fără a fi nevoie de a le trece printr-un tocător.

ANIS poate proiecta și furniza buncăre de alimentare integrate cu tocătoare, dispozitive de răsturnare, sisteme de transport cu aer comprimat, 
etc. - pentru a putea procesa toate tipurile de materiale de balotat.
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A.12. BUNCĂR DE ALIMENTARE CU PORȚI DE 
DEVIERE (porți de derivație)

Porțile de deviere sunt utilizate pentru devierea materialului de la presa de balotat atunci când aceasta este în stare de eroare sau atunci 
când se realizează operații de întreținere, pentru a se evita întârzierile în producție, sau atunci când materialul procesat poate fi livrat în 
stare liberă (necompactat în baloți). ANIS poate proiecta și realiza porți de deviere conform nevoilor clientului 

Cilindrii porților de deviere pot fi acționați manual sau prin intermediul circuitului hidraulic al presei de balotat.

ANIS poate proiecta și furniza buncăre de alimentare integrate cu tocătoare, dispozitive de răsturnare, sisteme de transport cu aer 
comprimat, etc. - pentru a putea procesa toate tipurile de materiale de balotat.

În practică, o bandă transportoare instalată direct deasupra buncărului de alimentare este utilizată și pentru a devia materialul, 
ceea ce este o opțiune foarte eficientă, dar puțin mai costisitoare.
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Presele de balotat și benzile
transportoare ANIS pot fi prevăzute

cu accesorii pentru protecția
suplimentară a operatorului

B.
ACCESORII PENTRU SIGURANȚA

ÎN TIMPUL MUNCII
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B.1. SISTEM DE INTERBLOCARE CU CHEIE
(sistem de siguranță al mașinii)

Sistemul de siguranță cu încuietoare cu cheie este conceput pentru a oferi o siguranță sporită angajaților în timpul funcționării, în comparație
cu standardele de bază impuse de către regulamentele aplicabile privind siguranța. Presa de balotat poate funcționa doar atunci când toate
cheile sunt introduse în terminal.

Sistemul de închidere de siguranță a ușii de inspecție, operat cu cheie, permite întreținerea și curățarea în siguranță a mașinii. 
Cheile de siguranță pot fi scoase doar atunci când alimentarea panoului electric de comandă este întreruptă.

Sistemele de interblocare pot lua forma unui comutator electric și/ sau a unu sistem mecanic „cu cheie captivă”, sau o combinație a celor
două, dacă acest lucru este necesar 

Buncărul de alimentare, sau ușa camerei de presare sunt echipate cu o funcție dublă de siguranță: această ușă este încuiată cu o a doua
cheie care trebuie să fie luată de către angajat atunci când intră în zona jgheabului. Ușa poate fi închisă din nou doar atunci când angajatul
a părăsit zona jgheabului și a introdus a doua cheie. În mod normal, presa de balotat este echipată cu mai multe butoane de oprire de
urgență, iar piesele în mișcare sunt protejate prin intermediul unor capace.

https://www.youtube.com/watch?v=H07-uAqCiBc&feature=emb_logo
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B.2. SISTEM DE DETECȚIE A PERSOANELOR
PE BANDA TRANSPORTOARE ÎNCLINATĂ
Sisteme fără fir de avertizare în caz de proximitate, pentru a opri echipamentul

Personalul companiilor de reciclare este expus pericolelor și 
riscurilor atunci când lucrează cu echipamente grele precum 
prese de balotat și benzi transportoare.

Prin luarea unor măsuri suplimentare de precauție, ANIS a oferit 
un sistem de protecție a lucrătorilor care lucrează în diferite zone 
periculoase aflate de-a lungul preselor de balotat cu canal și a 
benzilor transportoare.

Sistemul este proiectat pentru a completa măsurile de siguranță 
deja implementate în toate sistemele de benzi transportoare și 
pentru a proteja suplimentar personalul împotriva accidentelor 
fatale prin oprirea automată a benzilor transportoare.

Sistemul ANIS fără fir de protecție a muncitorilor pentru benzile 
transportoare este un sistem electronic de securitate proiectat 
pentru a opri o bandă transportoare (conectată la o antenă de 
securitate) imediat ce o persoană care poartă un ecuson emițător 
intră în o zonă periculoasă.

Descrierea sistemului

Presele de balotat sunt alimentate prin intermediul a unor benzi 
transportoare de mari dimensiuni. Există riscul ca o persoană să 
cadă pe aceste benzi și să fie trasă în presa de balotat. Pentru a 
evita acest lucru, pe banda transportoare este instalat un modul cu 
antenă care supraveghează 

întreaga lățime a benzii transportoare. Persoana are asupra sa 
dispozitivul de siguranță, fie pe braț, fie pe îmbrăcăminte. În cazul în 
care dispozitivul de siguranță intră în câmpul magnetic, este detectat 
imediat iar sistemul se oprește în mod automat 

Avantaje:

• crește nivelul general de siguranță și creează practici sigure 
de lucru pentru personal

• oferă personalului cea mai bună protecție posibil prin 
intermediul sistemului de oprire a mașinii, care va funcționa 
indiferent de gradul de atenție al angajatului

• sistemul respectă standardele internaționale de 
siguranță (EN 16252: 2013).

• poate fi instalat pe echipamente noi și pe echipamente 
existente

• toate configurațiile pot fi adaptate situațiilor specifice 
clientului și pot furniza o soluție personalizată pentru 
protecția zonelor periculoase

• simplifică sistemul de securitate cu un singur sistem 
pentru benzi transportoare, prese de balotat și 
tocătoare

Antenă 

RFID

Unitate de control pentru oprirea de urgență

Zona de detecție a antenei

https://www.youtube.com/watch?v=x2nKekNsUpY&feature=emb_logo
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B.3. SISTEMUL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII

Sistemul previne căderile atunci când se lucrează în zone periculoase, dar este responsabil și pentru oprirea funcționării mașinii în cazul în 
care un muncitor cade, pentru a evita pericole mai mari.
Acesta este un dispozitiv retractabil de siguranță care este ancorat la un element fix și este conectat la muncitor prin intermediul unui 
ham de siguranță. În cazul în care se produce căderea, hamul se întinde și dispozitivul de protecție împotriva căderii detectează această 
tensiune.

Acest dispozitiv este responsabil și pentru transmiterea semnalului de oprire către instalație, generând o oprire de urgență în funcționarea 
mașinii 

Dispozitivul trebuie să fie conectat la punctul fix de ancorare, prin intermediul unui inel de susținere și a unui conector. În mod natural, 
punctul fix de prindere trebuie să fie plasat deasupra utilizatorului, astfel încât forța gravitației din timpul căderii să aibă efectul dorit de 
generare a unei tensiuni bruște în ham. Suplimentar, conexiunea trebuie să aibă o rezistență statică minimă de 12 kN.

Forma și structura punctului fix de ancorare trebuie să fie suficientă pentru a preveni decuplarea automată și alunecarea dispozitivului de 
siguranță. Se recomandă utilizarea unor puncte fixe de ancorare certificate și marcate, în conformitate cu standardul european EN 795.

Ham de siguranțăPunct de ancorare Dispozitiv de protecție împotriva căderii Cablu retractabil din oțel

https://www.youtube.com/watch?v=YYPBqGpgvKo&feature=emb_logo
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B.4. PLATFORMĂ DE INSPECȚIE

ANIS poate proiecta platforme de întreținere, în conformitate cu cerințele clientului, permițând astfel personalului să ajungă într-un mod
sigur și eficient în anumite zone ale instalației.

Platforma de întreținere permite accesul sigur la ușa de verificare a buncărului de alimentare, și la cutia de viteze a benzii transportoare, și
poate fi furnizată împreună cu mașina 
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B.5. CAPAC DE PROTECȚIE FONICĂ

Protejează unitatea de acționare împotriva murdăriei și a prafului și reduce nivelul zgomotului atunci când presa de balotat funcționează.
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B.6. BOLȚ DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ A BERBECULUI
DE PRESARE

• Crește siguranța operațională în timpul legării firului, de exemplu, atunci când este întreruptă alimentarea cu curent electric

• Împiedică împingerea înapoi a berbecului de presare în timpul legării balotului, al unei opriri de urgență sau al întreruperii alimentării
cu curent electric

• Previne îndoirea cilindrilor de introducere a firelor (acelor)
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B.7. ALARMĂ SONORĂ SAU TURN LUMINOS CU
LED CU ALARMĂ ÎN CAZ DE DEFECȚIUNE

Presa de balotat este prevăzută în mod standard cu semnale de alarmare acustică și vizuală care sunt activate în momentul pornirii presei
de balotat (semnal tip impuls prelung, de 95 dB).

Opțional, presa de balotat poate fi prevăzută cu semnale de alarmare acustică și vizuală care sunt activate în momentul în care presa se
defectează (semnal tip impuls scurt, de 95 dB).
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Presele noastre pot fi
prevăzute cu accesorii care

îmbunătățesc manipularea baloților

C.
ACCESORII PENTRU

MANAGEMENTUL OPTIM AL PRESEI DE BALOTAT
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C.1. SISTEM DE COMANDĂ

Sistemul standard de comandă al ANIS este compus dintr-un controler programabil Siemens PLC cu un panou de comandă. Acesta este
conceput pentru a controla și monitoriza procesul de balotare și este echipat cu un sistem încorporat de defecție a erorilor pentru
numărarea numărului de baloți și pentru configurarea parametrilor mașinii (cum ar fi presiunea, lungimea balotului, temperatura,
numărul de baloți și selecția materialului), în conformitate cu materialul care trebuie procesat.

Operatorii trebuie doar să selecteze clasa materialului de procesat. Sistemul de rețete încorporat în program alege parametrii corecți
ai mașinii pentru a produce cel mai bun balot posibil.

Toate erorile apărute sunt înregistrate împreună cu data și ora.

C.1.1Opțional, poate fi
încorporat și sistemul
ANIS de asistență de la
distanță prin intermediul
unei conexiuni Ethernet:

• Pentru comunicări externe și transmisia datelor

• Ca dispozitiv de pregătire

• Permite funcționarea continuă și de lungă durată a 
presei de balotat și reduce costurile de întreținere

• Monitorizarea din exterior a proceselor de
realizare a baloților prin intermediul sistemului
SCADA

• Depanare de la distanță și actualizarea programelor 
software prin Siemens STEP 7 prin intermediul unui
modem de internet

C.1.2. Rețete pentru programe speciale
• Programare specială pentru a reduce diferențele în lungime 
ale baloților

• Programare specială pentru materiale cu densitate redusă

• Programare specială pentru materiale cu densitate ridicată
(hârtie)

• Programare specială pentru detectarea ștemuitorului

• Programare specială pentru materiale expansibile

• Programare specială pentru întreținere



35ACCESORII PENTRU PRESE DE BALOTAT | ACCESORII PENTRU MANAGEMENTUL OPTIM AL PRESELOR DE BALOTAT

C.2. AFIȘAJ DIGITAL DE MARI DIMENSIUNI

ANIS poate integra în presa de balotat un afișaj digital de mari dimensiuni pentru a prezenta lungimea balotului și indicațiile de eroare.
Această opțiune este utilă în cazurile în care operatorul nu poate să fie în permanență în apropierea mașinii, dar dorește să dețină controlul
în ceea ce privește lungimea balotului.
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C.3. SISTEM DE ACȚIONARE CU FRECVENȚĂ
VARIABILĂ – INVERTOR DE FRECVENȚĂ

Putere ridicată doar când acest lucru este necesar

Pentru a economisi energia, ANIS a dezvoltat o soluție cu acționări hidraulice controlate prin frecvență, care face posibilă reducerea și mai
mult a consumului de energie atunci când presa de balotat așteaptă material și necesită un consum mai mic de energie electrică. 

Acest sistem permite funcționarea în modul de acționare a motorului pentru conservarea energiei electrice, care oferă economii de energie
în comparație cu sistemele standard de acționare.

Soft Start la cerere

Este posibil să se asigure pentru motoarele electrice principale un demaror pentru pornire lină pentru a alimenta gradual motoarele, evitând
șocul pornirilor și al modificărilor bruște ale tensiunii de alimentare.

ACȚIONARE CONTROLATĂ PRIN FRECVENȚĂ VARIABILĂ 

Economii de energie de până la 40% în comparație cu o acționare standard

• Randament mărit datorită controlului vitezei în funcție de sarcină
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C.4. SISTEMUL DE CONTROL A DERULĂRII SÂRMEI

Opțional, există posibilitatea să se instaleze senzori pentru derularea completă a firului de pe bobină. Un monitor automat pentru rupere
firului indică firul rupt, firul derulat complet, sau capătul firului pe panoul de comandă 
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C.5. CELULE FOTOELECTRICE

Toate presele de balotat ANIS sunt livrate în standard cu 2 seturi de celule fotoelectrice, care sunt montate în jgheabul buncărului de
alimentare. Celulele fotoelectrice detectează înălțimea ce va fi atinsă de materiale, ca rezultat a cărui ciclu de compactare a fost inițiat 

În funcție de tipul de material care trebuie să fie compactat, alimentarea se face pe sus sau pe jos; materiale grele precum revistele, sunt
umplute pe jos, în timp ce materialele ușoare, precum cartonul, sunt umplute pe sus.

Este posibilă instalarea a unui set suplimentar de celule fotoelectrice.
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C.6. RĂCITORUL DE ULEI

Generatorul hidraulic este echipat cu un răcitor de ulei 3 kW, care împiedică atingerea de către ulei a unor temperaturi prea ridicate.
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C.7. ÎNCĂLZITOR DE ULEI

Generatorul hidraulic este echipat cu un încălzitor pentru ulei. Elementul de încălzire comută automat, în momentul în care temperatura
este prea scăzută.

În cazul în care presa de balotat este prevăzută cu acest încălzitor pentru ulei, va fi necesară o sursă separată de alimentare de 220 V, 50
Hz.

Încălzitoare cartuș înșurubate pentru preîncălzirea uleiului hidraulic cu bază minerală.

Putere                                                         2 450 W 

Element de încălzire                          230 V/50 Hz 

Puterea la suprafață                              15 W/cm2 

Adâncimea de scufundare                   1 000 mm 

Clasa de protecție                                          IP 65 

Cartuș ceramic de încălzire care poate fi înlocuit (posibilitatea de asamblare/ dezasamblare fără a goli uleiul)
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C.8. MANAGEMENTUL TERMIC AL 
DULAPULUI ELECTRIC
Dispozitivele de gestiune termică sunt utilizate pentru a menține condiții optime de temperatură în interiorul unui dulap electric, pentru a 
preveni defectarea componentelor datorită supraîncălzirii acestora și/sau a formării condensului. Această selecție de sisteme de aer 
condiționat, încălzitoare, ventilatoare de aerisire și unități de comandă, asigură un control climatic eficient și eficient din punct de vedere 
al costurilor, pentru a proteja investiția făcută în presa de balotat și banda transportoare de alimentare.

C.8.1. Încălzitorul cu ventilator al incintei

În climatele reci (adică în Scandinavia) recomandăm utilizarea unui 
încălzitor cu ventilator pentru incintă. Componentele electrice/
electronice sau PLC-ul vor funcționa la temperaturi de 0° sau mai 
ridicate. La temperaturi mai scăzute, condensul poate duce la 
corodarea contactelor întrerupătoarelor. Acest încălzitor cu ventilator, 
pentru încălzire forțată reduce riscul coroziunii și asigură o temperatură 
a aerului distribuită în mod egal în interiorul incintei. Încălzitorul cu 
ventilator poate fi pornit sau oprit prin intermediul unui termostat 
plasat în interiorul dulapului de conexiuni.

Puterea încălzitorului cu ventilator a incintei este, în mod uzual:

• tensiunea de comandă a preselor de balotat și a benzilor 
transportoare de alimentare, în special a celor cu sisteme 
de acționare cu inverter, este de 400 V.

• 250 W în cazul preselor de balotat cu o putere mai mică a 
motoarelor electrice

C.8.2. Ventilator cu filtru pentru dulapul electric

Ventilatoarele cu filtru sunt adeseori cele mai simple și cele mai 
eficiente metode, din punctul de vedere al costurilor, de a 
scoate căldura dintr-un dulap electric. În cazul în care aerul 
ambiental are temperatura mai scăzută decât cea care trebuie 
menținută în interiorul incintei, un ventilator cu filtru poate fi o 
opțiune excelentă. Ventilatoarele cu filtru asigură aer rece curat 
și 

ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți care 
ar putea deteriora echipamentele electronice sensibile, aspirând 
aer rece în incintă și eliminând aerul mai cald.

Ventilatoarele cu filtru sunt recomandate pentru dulapurile 
plasate în zone cu climă temperată (adică Europa Centrală) 

C.8.3. Dulap electric cu sistem 
de aer condiționat

Sistemele de aer condiționat pentru incinte sunt proiectate pentru 
a menține o temperatură configurată în interiorul dulapului electric, 
asigurând un mediu fără contaminanți, și protejând componentele 
electrice/ electronice împotriva supraîncălzirii în medii dure. Pentru 
dulapurile electrice plasate în zone cu climat cald (de exemplu în 
Orientul Apropiat) și în special celor prevăzute cu sisteme de acționare 
cu inverter și cu unități de pornire în gol, cu tensiuni ridicate și 
capacități de răcorire, se recomandă aparatele de aer condiționat.
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C.9. CABLAJE REZISTENTE LA ȘOBOLANI

Cablurile electrice ale presei de balotat sunt protejate în interiorul unor teci flexibile acoperite cu plastic și întărite cu oțel, ca formă de 
protecție împotriva rozătoarelor. Structura cu contrablocare asigură o rezistență ridicată la întindere, se rupe și se deformează foarte greu 
și are o flexibilitate ridicată.

De asemenea, atunci când este posibil, canalul este deschis și este montat cu fața în jos, pentru a preveni deteriorările provocate de 
rozătoare. Cablurile electrice sunt protejate în teci flexibile din oțel acoperite cu plastic.
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D.
ACCESORII PENTRU O

ÎNTREȚINERE FACILĂ A PRESEI DE BALOTAT

Presele noastre pot fi
prevăzute cu accesorii care

îmbunătățesc modul de
operare a presei de balotat
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D.1. TRATAMENT SPECIAL DE SUPRAFAȚĂ PENTRU
PRESELE DE BALOTAT
În cazul procesării materialelor foarte abrazive, și foarte rezistente, pereții laterali ai presei și podeaua canalului presei, capacul și părțile
laterale pot fi echipate suplimentar cu:

D.1.1. Plăci de uzură realizate din oțel rezistent la uzură HARDOX® fixate cu șuruburi

• Acestea extind durata de viață a echipamentului (rezistă până la de 4 ori mai mult decât oțelul standard)

• Sistemul rezistent la uzură protejează presa de balotat împotriva materialelor abrazive și împotriva coroziunii

• Sistemul de fixare prin înșurubare permite înlocuirea rapidă și reduce timpii de staționare ai presei de balotat

• Căptușire completă pentru durabilitate și întreținere facilă

D.1.2. Componente critice zincate la cald

• o serie de măsuri speciale protejează presa de balotat împotriva coroziunii provocate de elementele organice din deșeuri
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D.2. FINISAJ DE PROTECȚIE 
(vopsire standard/ vopsire suplimentară)
Echipamentul/instalația este finisată prin intermediul unui sistem de vopsea aplicat în două straturi.

Suprafețele sunt degresate și curățate mecanic/sablate pentru a oferi o finisare perfectă a suprafeței pentru sistemul de vopsire.

Primul strat este un grund cu fosfat de zinc, rezistent la coroziune. Al doilea strat este o vopsea durabilă componentă semilucioasă (RAL
5015 - albastru). Toate elementele de protecție etc. sunt vopsite în galben (RAL 1016).

Grosimea stratului uscat este, în medie de 75 µm. Componentele standard, cum ar fi panourile laterale ale benzilor transportoare sunt
tratate cu un strat de bază de grund și apoi cu un strat de finisare cu vopsea, de cel puțin 75 µm grosime. Alte componente care nu sunt
vopsire, cum ar fi axurile expuse, etc., sunt tratate pentru transport/depozitare, cu un strat de finisare de protecție rezistent la uzură, adică:
Vaselină, ulei sau vaselină pulverizabilă 
Anumite componente critice sunt zincate la cald pentru a proteja presa de balotat de coroziunea cauzată de elementele organice din
deșeuri.

Opțional, vopsirea se poate face în conformitate cu cerințele clienților 
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D.3. TRAVERSE PENTRU PRESA DE BALOTAT –
PICIOARE DE SUSȚINERE
Presa de balotat poate fi prevăzută cu traverse suplimentare pentru a ridica mașina deasupra nivelului podelei, pentru a elimina nevoia
realizării unui șanț pentru ace și pentru o curățare mai facilă și acces sub presa de balotat, sau atunci când se utilizează un sistem de
ambalare a baloților pentru o procesare ulterioară.
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D.4. UȘĂ DE ACCES PENTRU ÎNTREȚINERE A CAMEREI
DE PRESARE

• În ambele laturi ale camerei de presare există uși de mari dimensiuni, cu deschidere largă, de siguranță și pentru o întreținere facilă,
care permit efectuarea tuturor operațiilor de întreținere regulată și curățarea camerei de presare.

• respectiv ușurează operațiile de verificare și întreținere a plăcilor și rolelor de uzură

• Aceste uși sunt astfel dimensionate încât să permită trecerea unei persoane.

• Suplimentar, acestea sunt asigurate de două ori, prin intermediul unui contact dublu și a unui sistem de siguranță de inter-blocare cu
cheie captivă, pentru o securitate optimă.
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D.5. MECANISM DE PLIERE

Instalația cu ace, care aplică firele de legare în jurul baloților poate fi pliată hidraulic și mutată într-o poziție verticală, cu ajutorul unei pompe
de mână și a unui cilindru. Această operație se realizează în vederea efectuării operațiilor de întreținere.
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D.6. SISTEM DE LUBRIFIERE

D.6.1. Sisteme de lubrifiere cu nipluri grupate

Anumite componente, cum ar fi berbecul de presare a baloților, sau unitatea de legare, pot fi echipate cu un sistem cu grupuri de nipluri
de gresare, pentru o întreținere facilă, însă acestea utilizează în continuare principiul lubrifierii manuale de către operator.

D.6.2. Sisteme de lubrifiere automată

Sistemele de lubrifiere automată furnizează fie vaselină, fie ulei, componentelor care necesită lubrifiere, mediul de lubrifiere fiind dozat în
mod corespunzător.

Există o mulțime de avantaje pentru utilizarea sistemele automate de lubrifiere, inclusiv:

• Fiabilitate sporită a mașinii

• Reducerea timpilor de staționare a mașinii pentru aplicarea lubrifiantului

• Lubrifiere îmbunătățită a întregului echipament

• Reducerea cheltuielilor cu lubrifianții prin utilizarea eficientă a lor

• Reducerea costurilor cu manopera pentru aplicarea lubrifianților

• Utilizare mai eficientă a lubrifianților

• Reducerea risipei de lubrifianți prin controlul consumului

• Spațiu de lucru și echipamente potențial mai curate datorită reducerii scurgerilor

• Înlocuiește sursa manuală și reduce cerințele de întreținere

• Toate punctele importante de lubrifiere sunt alimentate în mod constant cu lubrifiant și, prin aceasta, sunt mai puțin predispuse
uzurii

• Intervale mai mari pentru întreținere
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D.6.2.1. SISTEM DE LUBRIFIERE CENTRALIZATĂ AUTOMATĂ PENTRU BANDA
TRANSPORTOARE DE ALIMENTARE
Ungătorul pentru lanț și pinioane, de pe banda transportoare de alimentare, lubrifiază lanțurile și pinioanele, pentru a elimina necesitatea
întreținerii manuale a echipamentului în timpul perioadelor critice de lucru. Uleiul este pompat către periile sistemului, care curăță resturile
de pe lanțurile echipamentului și împrăștie uleiul pe elementele de legătură ale lanțurilor. Ungătorul aplică ulei atunci când lanțul este cald
și funcționează, aplicarea făcându-se constant pentru a reduce contactul metal pe metal și pentru a răci componentele echipamentului.

Caracteristici și beneficii cheie: creșterea duratei de viață a lanțului de până la 3 ori; pompa complet reglabilă permite modificarea volumului
aplicat și garantează ungerea corespunzătoare a tuturor lanțurilor și pinioanelor, indiferent de climat sau de condiții; elimină riscul de
alungire a lanțului
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D.6.2.2. LUBRIFIERE CENTRALIZATĂ AUTOMATĂ CU VASELINĂ PENTRU
ÎNTREGUL SISTEM (PRESĂ DE BALOTAT ȘI BANDĂ 
TRANSPORTOARE DE ALIMENTARE)

Sistemul este proiectat pentru a unge toate componentele presei de balotat și ale benzii transportoare de alimentare asociată acesteia

Acesta este o modalitate eficientă de a crește disponibilitatea echipamentului, reducând în același timp dependența de personal deosebit 
de calificat.

Acest sistem asigură cantitatea corespunzătoare de lubrifiant la intervalele corecte, reducând frecarea și uzura și optimizând durata de viață 
a lagărelor și a mașinii.

D.6.2.3. UNGĂTOARE AUTOMATE MONOPUNCT SAU MULTIPUNCT

Pentru o furnizare constantă de lubrifiant (ulei sau vaselină) în cantitatea prestabilită, presele de balotat sau benzile transportoare ANIS 
pot fi prevăzute cu ungătoare automate mono sau multipunct.

1 – Ungător automat monopunct 
pe sistemul de transport 

2 – Ungător automat multipunct
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E.
Altele
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Se pot pune la dispoziție toate elementele de care aveți nevoie: În funcție de scopul și 
de cerințele individuale, presei de balotat i se pot adăuga alte module funcționale.

Alte opțiuni:

• Motoare și pompe la cerere

• Sistem vertical de legare în locul celui orizontal

• Sistem vertical suplimentar de legare (legare încrucișată)

• Sistem de ghidare a firelor pentru bobinele de mari dimensiuni, inclusiv palete

• Fotocelule suplimentare pentru indicarea unei supraalimentări a presei de balotat și pentru activarea altor echipamente

• Sistem de încălzire a incintei la temperaturi ambientale mai scăzute de 10 °C

• Sistem de încălzire a rezervorului de ulei la temperaturi ambientale mai scăzute de 4 °C

• Dulap electric cu sistem de aer condiționat

• Răcitor aer-ulei pentru utilizarea în condiții de operare continuă la temperaturi ambientale ridicate

• Protecție suplimentară a conductelor (coliere)

• Extinderea sistemului de comandă pentru mai multe componente cu panou de comandă separat în zona de alimentare

• Vopsire specială în culorile indicate de dumneavoastră

• Straturi suplimentare de vopsea conform cerințelor ISO 12944 „C3” (160 µm)

• Buncăr reglabil pentru cuplarea optimă la banda transportoare de alimentare sau un alt echipament similar

• Semnale acustice sau vizuale de avertizare

• și multe altele 
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