
SAPHIR
800 AT

+
+

Avantajele dvs.

productivitate sporită datorită

procesului automatizat

logistică internă și externă îmbunătățită

un mediu de lucru sigur și confortabil

gestionarea mai profitabilă a deșeurilor și

creșterea veniturilor din vânzările de materiale reciclabile

+

Soluție 
automată

CAPACITATE 
CARTON

Caracteristici optime

GREUTATEA BALOTULUI (MAX.)
CARTON

+

8-i3 t/H

TEHNOLOGIE INCONTESTABILĂ
bazată pe o experiență de peste 50 de ani

PORNIRE AUTOMATĂ 

echipată cu fotocelulă de pornire în varianta 

standard

FUNCȚIONARE RAPIDĂ 

tranzit rapid al materialului prin presă

CONTOR DE BALOȚI ȘI RĂCITOR DE ULEI 

SISTEM DE TĂIERE PROGRESIVĂ

LUNGIME REGLABILĂ A BALOTULUI

setări individuale, pentru a răspunde necesităților dvs.

VARIANTE LA ALEGERE ÎNTRE LEGAREA 

AUTOMATĂ VERTICALĂ ȘI CEA ORIZONTALĂ

flexibilitate mare pentru balotarea diferitelor tipuri de 

materiale

800 KG

ORIZONTAL 

GESTIONARE CENTRALIZATĂ A DEȘEURILOR
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Presa de balotat orizontală, complet 
automatizată de 80 t, răspunde provocărilor 
gestionării centralizate a deșeurilor în multe 
întreprinderi și organizații în care sunt produse 
cantități uriașe de ambalaje reciclabile pe bază de 
hârtie și plastic. Furnizăm tehnologie de o valoare 
incontestabilă, pentru cerințe speciale!
Legarea automată și balotarea continuă permit
operarea în mai multe schimburi.



SAPHIR 800 AT

SAPHIR
800 AT
Soluție inteligentă complet automatizată

ALIMENTARE ȘI PRODUCȚIE CONTINUĂ 
O soluție complet automatizată de gestionare a deșeurilor, 

concepută pentru alimentare continuă, cu sistem automat 

reglabil de legare pe orizontală sau pe verticală cu bandă, sau 

cu sârmă, pentru o producție optimă.

OPTIMIZAT PENTRU:

OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU MATERIAL 

Pentru a se adapta condițiilor mediului dvs., presele de 

balotat orizontale Saphir oferă o gamă largă de sisteme 

de alimentare: manual, prin pubelă, prin transport 

suspendat și prin bandă transportoare.

Presele de balotat pot fi, de asemenea, echipate cu 

ușurință cu tocătoare, prese PET, virbulatoare, 

perforatoare PET și diferite tipuri de guri de alimentare.

DIMENSIUNI  ȘI  SPECIFICAȚII

Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile fără o notificare prealabilă. Greutatea balotului depinde de tipul de material.

HÂRTIE 
+ Carton

PLASTIC 
+ Folie contractibilă 
+ PET/ PEHD

METAL
+ Cutii de aluminiu

DATE TEHNICE

MODEL 

Dimensiunile presei (L x l x Î în mm, fără 

partea de ieșire a baloților)

Deschidere gură de alimentare (mm) 

Capacitate de alimentare (m3)

Forță de presare (t)

Motor (kW/CP)

Presiune superficială (kg/cm2) 

Cicluri pe minut

Secțiune cu canal (mm)

Capacitatea rezervorului de ulei (l) 
Greutatea totală a presei (kg) Capacitate 

de producție în sarcină (m3/h) Producție 

în funcție de densitate (t/h) Legare 

automată 

Dimensiune balot (mm) 

Lungime reglabilă

Greutatea balotului de carton (kg)

în funcție de lungimea balotului

800 AT 

8515x2150x3450 

1550 x1000
1.24 
80 
55/75 
10 
5 
1000 x 800
1000 
13000 
370 
8-13 
4 sârme Ø 3.2
1000x800x
800-2200 mm
400-800 kg

OPȚIUNI

OPȚIONAL: BANDĂ TRANSPORTOARE OPȚIONAL: SISTEM DE 
RIDICARE PUBELE

+ LEGARE ORIZONTALĂ 

+ SISTEM DE RIDICARE PUBELE

+ BANDĂ TRANSPORTOARE 

+ SISTEME DE RĂCIRE ȘI ÎNCĂLZIRE 

+ SISTEM HIDRAULIC ANTIBLOCARE

Opțiuni speciale suplimentare la cerere
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