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Soluții de balotat conduse de experiență!
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Modele din seria de prese de balotat cu mărunțire pentru sarcini 

medii până la mari ANIS au fost concepute pentru companiile care 

sunt implicate în principal în industria managementului deșeurilor.

Această serie de prese de balotat cu dispozitiv de tăiere, cu design 

cu tradiție și îmbunătățit de-a lungul a numeroși ani, are o 

structură pentru sarcini mari și, în consecință, oferă cele mai înalte 

randamente. Puterea mare de presare specifică asigură compactarea 

ridicată a materialului și, prin urmare, o sarcină optimă pentru un 

camion complet încărcat. Această serie de prese de balotat cu 

canal, cu lame de tăiere și legare cu sârmă orizontală sau verticală, 

opțională, acoperă o gamă largă de aplicații pentru o diversitate de 

materiale și calități, în special în prelucrarea materialelor presate 

foarte grele. 

Avantajul preselor de balotat ANIS se află în camera de comprimare 

extinsă și în berbecul principal, care permit separarea operațiunilor 

de tăiere și presare.

Forța de presare a berbecului principal poate fi utilizată la putere 

maximă pentru tăierea, iar apoi la presarea balotului. Balotul rezultat 

este mai dens, iar consumul de energie este redus.

„Cu ultima cursă înainte de legare, berbecul principal împinge 

materialul adânc prin locul de legare, care este foarte adecvat 

pentru comprimarea materialelor cu memorie, cum ar fi plasticul 

(PET, folie) și materialele cu densitate ridicată.

Mașinile sunt disponibile cu dimensiuni ale buncărului, guri de 

alimentare și unități de alimentare cu energie personalizate pentru 

a se potrivi cu aplicația disponibilă.

• Berbec cu role pe plăcuțe de uzură

• Forță de presare: 60-200 t

• Dimensiune balot: 750 × 750 mm, 800 x 1.000 cm,  

1.100 × 750 mm și 1.100 × 1.100 mm

• Motor hidraulic principal: 22 kW, 30 kW, 45 kW, 55 kW,     

2 x 30 kW, 75 kW, 2 × 45 kW, 2 × 55 kW, 2 × 75 kW

• Gură de alimentare: 1.300 mm, 1.600 mm și 1.900 mm

Prezentare generală: 

Principiul preselor de balotat ANIS

• Aplicații industriale cu volume mari de material 

• Producători de imprimante și de ambalaje din pastă de lemn, 

hârtie și carton ondulat

• Instalații pentru tocarea documentelor

• Centre de distribuție și shopping

• Societăți de eliminare a deșeurilor

• Producători de izolații și fibre

Cel mai adecvate pentru:
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Funcții principale:
FOLOSIREA COMPONENTELOR DE ULTIMĂ GENERAȚIE ASIGURĂ 

EFICIENȚĂ RIDICATĂ CU CEL MAI REDUS CONSUM DE ENERGIE.

1. BLOC DE ALIMENTARE DE LA REȚEA
• Blocul de alimentare de la rețea compact, răcit cu ventilator, 

este complet integrat în cadrul presei de balotat cu transmisie 
principală eficientă energetic și silențioasă în funcție de cerere. 

• Bloc hidraulic supradimensionat este atașat direct pe partea 
din spate a cilindrului principal pentru pierderi minime de flux 
datorită tubulaturii reduse

• Integrarea tuturor funcțiilor auxiliare cu bloc hidraulic principal 
pentru a evita riscul de scurgere

• Presele de balotat ANIS sunt acționate de unul, două sau trei 
motoare cu eficiență de top pentru economisiri suplimentare 
de energie

• În centrul sistemului, ANIS folosește pompe cu mai multitreaptă,  
pompe cu palete de mare volum și pompe volumetrice variabile 
de mare presiune

2. CILINDRU CU DEPLASARE RAPIDĂ
Măsurare a șinei de rulare în timp real asigurând poziționarea 

și setarea perfecte ale berbecului, îmbunătățind astfel echilibrul 

dintre densitatea balotului și consumul de energie.

3. BUNCĂR DE ALIMENTARE
• cu ușă laterală securizată din plexiglas 

• Buncăr personalizat al presei de balotat pentru alimentarea 

automată cu benzi transportoare sau transport pneumatic

4. LEGAREA AUTOMATĂ
• Sistem de legare complet automat, robust, simplu și fiabil cu 

ace și cu cuțit integrat pentru fire

• Înlocuirea ușoară a plăcuțelor de uzură și cârligelor de răsucire ca 
o singură piesă de schimb în cel mai scurt timp, fără a fi necesare 
orice unelte speciale, pentru o durată de viață îndelungată

• Dispozitiv fiabil galvanizat la cald pentru legarea automată a 
baloților, cuțite consolidate montate, având drept rezultat o 
durată a ciclului îmbunătățită semnificativ 

• Design inteligent al capului de ac: Capul bulonat al acului strânge 
bine firele pentru a îmbunătăți durabilitatea și performanța 
ansamblului cu ac

5. CAMERA DE PRESARE
Toate zonele supuse uzurii intense sunt protejate cu plăcuțe de 

uzură HARDOX bulonate, ușor de schimbat, ceea ce permite astfel 

prelungirea duratei de viață a pieselor supuse uzurii și reducerea 

costurilor de exploatare

TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

6 14



4

6

7

9

8

8

9

8

11

11

15

12

10

13

A N I S | SERIA DE PRESE DE BALOTAT PENTRU SARCINI MEDII PÂNĂ LA MARI

6. COMENZI INTELIGENTE
• Panou tactil Siemens inteligent, ușor de utilizat cu managementul 

rețetelor încorporat, cu afișare funcții și date extensive, conduce 

la o operare mai simplă și mai sigură a presei de balotat.

• Operatorii trebuie doar să selecteze clasa materialului de 

procesat. Sistemul încorporat de rețete alege parametrii corecți 

ai mașinii pentru a produce cel mai bun balot posibil.

7. BERBEC INDIVIDUAL
Deconectare rapidă a plăcii de presare folosind o bară de direcție cu 

lagăr cu cuzinet sferic

8. PRESĂ DE BALOTAT CU DISPOZITIV DE TĂIERE/
ELIBERARE (OPȚIONAL)
• Cuțitele ușor de schimbat, cu unghiuri de tăiere optime, 

garantează tăierea fără probleme a materialului suprapus.

• ANIS folosește lame de tăiere reversibile, care oferă o înlocuire 

rapidă, ușoară și utilizarea de două ori a marginii de tăiere

9. CANALUL PRESEI
• Reglarea automată a canalului controlat prin presiune pe trei 

părți asigură greutăți mari ale baloților, cu materiale diferite.

• Canal lung pentru material cu frecare redusă, cum ar fi materialul 

plastic care ajută la menținerea permanentă a densității optime 

a baloților.
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10. CILINDRUL PRINCIPAL AL 
PRESEI MONTAT PE PIVOT
• Cilindrului presei montat fără tensiune pentru a reduce pozițiile 

înclinate care împiedică presiunea neuniformă pe cadru și 

cilindru

• Uzură redusă pe cilindrul de presare și ghidajele berbecului

• Durată de viață mai îndelungată a cilindrului hidraulic

11. BERBEC CU ROLĂ
• Ghidaj sanie pentru presă solidă cu acces facil pentru întreținere

• Curățare automată optimă a șinei de rulare

• Curățitoare de șine mobile dispuse individual

• Rulmenți cu role înalt dimensionați pentru costuri mai reduse 

cu întreținerea

• Lubrifiere directă

• Placă de presare disponibilă cu capace de fantă complet 
automate

Configurație individuală: 

12. DISPOZITIV DE PRESARE MATERIAL
• a fost conceput pentru a elibera automat materialul blocat în fața 

marginii de tăiere, în momentul procesării materialelor grele. 

• Scanarea pozițiilor finale prin doi senzori inductivi cu poziții 

separate. 

• Dispozitivul de presare cu forță de presare de 25 t acoperă întreaga 

lățime a berbecului.

13. LUBRIFIERE GRUPATĂ
placă de presare cu duze grupate pentru lubrifierea tuturor rolelor

14. UȘĂ PENTRU ÎNTREȚINERE
acces facil la camera de presare prin ușile de inspecție laterale de 

pe ambele părți ale mașinii garantând întreținere rapidă și sigură

15. DISPOZITIV DE AERARE - DISTRIBUITOR:
• utilizat pentru a dispersa materialele balotate în buncăr pentru 

a produce un balot mai uniform

• este retractabil și se introduce în buncărul presei de balotat 
atunci când este necesar 

În funcție de scopul și cerințele dvs. individuale, alte module funcționale pot fi adăugate pe fiecare presă de balotat, și anume, poate fi 

prevăzută cu închidere laterală a fantei cutiei presei, dispozitiv de presare automat cu margine de tăiere, dispozitiv de aerare, perforator 

de sticle, platformă de întreținere, depanare de la distanță și control prin modem, inversor de frecvență, legare cu plastic pentru a 

manipula balotarea RDF etc. 

Pentru mai multe informații despre accesoriile presei de balotat, accesați: www.anis-trend.com meniul „ACCESORII PENTRU PRESE DE 
BALOTAT”
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PERFORATOR PENTRU PETURI
dispozitivul de găurire este montat ca o secțiune a buncărului de

alimentare și se deplasează în lateral dacă nu este necesar

ACȚIONARE CONTROLATĂ PRIN FRECVENȚĂ
VARIABILĂ
Convertizorul de frecvență utilizat pentru a funcționa în modul cu

economie de energie a motorului acționării poate economisi energie

comparativ cu acționarea standard.

SIGURANȚA PRESEI DE BALOTAT
Sistem de siguranță al presei de balotat modulare prin sistemul de

interblocare cu cheie închisă, inclusiv prevenirea pericolului de

închidere

Sistem de securitate cu închidere cu cheie Platformă de întreținere Sistem de detectare a
personalului pe 

transportorul înclinat

Calitate înaltă a balotului
• Software, configurat în mod optim pentru diferitele materiale,

care garantează calitate înaltă a balotului chiar și atunci când

materialul este schimbat frecvent

• Dimensiuni optimizate ale balotului și greutăți ale balotului

pentru încărcare eficientă a unui camion complet

• Posibilitate de oprire manuală a sârmei de legare

Doze de aluminiu

PET

Carton

RDF

Folie de plastic

PEÎD

Hârtie amestecată

Hârtie de calitate înaltă

Așchii de lemn

Debavurări OCC
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Date tehnice și măsurători
SERIA DE PRESE DE BALOTAT PENTRU 
SARCINI MEDII PÂNĂ LA MARI ATS 75-75D ATS 110-75K ATS 80-100D

Forță de presare t (kN) 58 (572) 58 (572) 74 (725) 74 (725)

Forță de presare spec. N/cm2 101 71 90 92

Dimensiune cameră de presare (balot) l x Î mm 750×750 1080×750 800×1000

Deschiderea buncărului (L x l) mm 1300×720 1300×1040 1600×760

Volum de alimentare m3 0,8 1,1 1,3
Dispozitiv de legare automată (nr. de fire) 
Pe orizontală H 4×H Standard 4×H Standard 4×H Standard
Dispozitiv de legare automată (nr. de fire) 
Pe verticală V 4×V Opțional 4×V Opțional /

Berbec acționat pe roți mari Nr. 4 4 4

Greutatea balotului (OCC) kg 320-580 440-730 460-770 460-770

Putere de acționare EM kW 22 30 22 30 30 45 30 45 2×30

Durata ciclului de presare - Fără sarcină secunde 21,9 14,2 21,9 14,2 18 11,3 21,5 13,4 10,8

Capacitate estimată - Fără sarcină m3/oră 123 191 175 271 214 340 219 349 439
Capacitate presă (în funcție de masa specifică în vrac)

Capacitate max., de ex., PET, OCC 
aplatizat (30 kg/m3) t/oră 2,7 4,1 3,5 5,3 4,5 7,1 4,5 7,1 8,6
Capacitate max., de ex., hârtie 
amestecată (50 kg/m3) t/oră 4,1 6 5,4 7,9 6,8 10,7 7 11 13

Capacitate max., de ex., reviste (100 kg/m3) t/oră 6,8 9,7 9 12,9 11,2 17,3 17,5 20,3 20,3
Greutatea aprox. a balotului (în funcție 
de echipament) tonă 12 15 18

SERIA DE PRESE DE BALOTAT PENTRU SARCINI MEDII PÂNĂ LA MARI ATS 110-75D ATS 110-110 ATS 110-110

Forță de presare t (kN) 58 (572) 74 (725) 91 (892) 110 (1078) 142 (1395) 205 (2010)

Forță de presare spec. N/cm2 71 90 111 134 122 176

Dimensiune cameră de presare (balot) l x Î mm 1080×750 1100×1100 1100×1100

Deschiderea buncărului (L x l) mm 1600×1040 2000×1040 1900×1040

Volum de alimentare m3 1,3 2,2 2,2
Dispozitiv de legare automată (nr. de fire) 
Pe orizontală H 4×H Standard 5×H Standard 5×H Standard

Dispozitiv de legare automată (nr. de fire) 
Pe verticală V 5×V Opțional 5×V Opțional 5×V Opțional

Berbec acționat pe roți mari Nr. 4 6 6

Greutatea balotului (OCC) kg 440-730 460-770 480-800 500-900 900 - 1150 1000 - 1300

Putere de acționare EM kW 30 45 2×30 30 45 2×30 45 2×30 2×45 45 2×30 2×45 75 2×45 2×55 2×45 2×75

Durata ciclului de presare - Fără sarcină secunde 17 10,7 8,5 21,5 13,4 10,8 16,7 13,3 8,4 20,3 16,1 10,1 22,1 16,4 11 23,6 15,9

Capacitate estimată - Fără sarcină m3/oră 278 441 555 219 349 439 282 356 565 233 294 467 361 488 723 339 502
Capacitate presă (în funcție de masa specifică în vrac)

Capacitate max., de ex., PET, OCC aplatizat 
(30 kg/m3) t/oră 5,5 8,5 11 4,5 7,1 8,6 6,1 7,5 9,8 5,2 6,2 9,9 6,9 9,8 13,3 7,9 12
Capacitate max., de ex., hârtie amestecată 
(50 kg/m3) t/oră 8,4 13 15,3 7 11 13 9,7 11,8 15,4 8 9,3 14,4 9,5 14 18 12 18

Capacitate max., de ex., reviste (100 kg/m3)     t/oră    3,3 20,4 23,3 11,3 17,5 20,3 9,7 18,3 27,8 8 16,2 24,8 16,3 24,1 29,9 20,3 29,7
Greutatea aprox. a balotului 
(în funcție de echipament) tonă 20 21 24 36 38

*Ratele de performanță, greutățile balotului și densitățile balotului depind de conținutul de umiditate, densitatea materialului înainte de balotare, viteza de 

alimentare și alte variabile în timpul balotării. 

Modificările tehnice și de proiectare sunt rezervate!



Anis Trend, d.o.o., | Mali Log 2a, 1318 Loški Potok, Slovenia

T: +386 (0)1 837 00 20 | F: +386 (0)1 837 00 21  
E: anis@anis-trend.com | W: www.anis-trend.com

Toate activitățile companiei 
sunt organizate în 
conformitate cu 
sistemul de calitate ISO 
9001 

DIMENSIUNI ÎN MM A B C D E F G H I

ATS 75-75D 4H 8.500 3.500 2.200 3.800 4.700 750 750 1.300 700

ATS 75-75D 4V 8.500 1.650 3.600 3.800 4.700 750 750 1.300 700

ATS 110-75K 4H 8.500 3.850 2.200 3.800 4.700 1.100 750 1.300 1.020

ATS 110-75K 4V 8.500 2.000 3.600 3.800 4.700 1.100 750 1.300 1.020

ATS 110-75D 4H 9.700 3.850 2.300 4.940 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-75D 5V 9.700 2.000 3.600 4.940 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 80-100D 4H 9.700 3.500 2.700 4.940 4.760 750 1.000 1.600 700

ATS 110-75D 4H 90-110T 10.760 3.850 2.300 6.000 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-75D 5V 90-110T 10.760 2.000 3.600 6.000 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-110 5H 12.000 3.850 2.700 5.500 6.500 1.100 1.100 1.900 1.020

ATS 110-110 5V 12.000 2.400 4.000 5.500 6.500 1.100 1.100 1.900 1.020
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Recccondis 
Teccchnolllogggy SRL 
www.recondis.com 
contact@recondis.com


