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PRESE DE BALOTAT SEMIATOMATE 
ORIZONTALE 1540-1550-1560

400 KG

DE CE DE BALOTAT SEMIAUTOMATE?

Compactare de mare capacitate a volumelor mari 
de deșeuri în baloți de densitate mare

Necesită puțin spațiu și pot fi amplasate în interior.

Generează baloți de dimensiuni pentru fabrici de 
hârtie, pentru a fi livrate industriei reciclatoare

Produsul cel mai recent adăugat în portofoliul Recondis: presa 

de balotat orizontală cu capăt închis de dimensiuni compacte, 

cu forță de presare în intervalul de 40-60 t și cu legare 

manuală a baloților. Această presă este ideală pentru 

întreprinderile cu volume mari de material reciclabil, unde 

mașinile de balotat verticale necesită prea multă muncă, sau 

în care este necesară încărcarea în vrac.

AVANTAJE
UTILIZAREA MAI PRODUCTIVĂ A TIMPULUI
Mai puțin timp consumat pentru gestionarea deșeurilor, 
mai mult timp pentru activitățile dvs. de bază!

MAI MULT SPAȚIU ȘI MAI MULTĂ ORDINE
Presele de balotat reduc rapid la minimum 
spațiul pe care îl ocupă deșeurile, păstrând 
spațiul util liber și curat.

MAI PUȚINE COSTURI, MAI MULTĂ VALOARE
Mai multă compactare = mai puțin volum de deșeuri de 
transportat. Reducerea necesarului de transporturi are 
drept rezultat reducerea costurilor de transport și a 
emisiilor de CO

2
. Sortarea la sursă conduce la o calitate 

superioară a deșeurilor pentru reciclare.



Construcție compactă, care totuși produce baloți de mare densitate

 DE BALOTAT
SEMIAUTOMATE RECONDIS
SUNT OPTIMIZATE PENTRU:
HÂRTIE

Carton 

Saci de hârtie

FOLIE DE PLASTIC 

folie contractibilă 

saci mari din polipropilenă PET 

recipiente din PET (perforate)

SPECIFICAȚII TEHNICE

DESCHIDEREA 
GURII DE 

ÎNCĂRCARE

VOLUM
ÎNCĂRCARE

DURATA 
CICLULUI FORȚĂ DE PRESARE PRESIUNE 

SUPERFICIALĂ DIMENSIUNE BALOT         GREUTATE BALOT
GREUTATE 

PRESĂ
ALIMENTARE

ELECTRICĂ

DIMENSIUNI ȘI SPECIFICAȚII
DIMENSIUNI

ÎNĂLȚIME LUNGIME LĂȚIME

LEGARE MANUALĂ
Când camera este plină, operatorul leagă balotul 
manual. O legătură cu sârmă în patru asigură o 
prindere fermă a balotului.

EVACUARE SEMIAUTOMATĂ 
BALO

Când balotul este gata, operatorul apasă pur și 
simplu două butoane pentru a evacua balotul și a-l 
transfera pe un palet, pentru a fi preluat ușor de 
stivuitor.

SPECTRU LARG DE DOMENII DE APLICARE
Presele de balotat orizontale semiautomate sunt 
ideale pentru comercianții cu amănuntul, industriile 
prelucrătoare, depozitele și centrele de distribuție; 
orice mediu în care trebuie manevrate volume mari 
de materiale reciclabile, iar cantitatea o depășește pe 
cea care poate fi manevrată eficient de o presă de 
balotat verticală.

O MULTITUDINE DE OPȚIUNI DE 
ÎNCĂRCARE
Mașinile de balotat semiautomate pot fi alimentate 
cu material în mai multe moduri diferite: manual 
de la sol sau de pe o platformă de încărcare, prin 
intermediul unui sistem de ridicare a pubelelor, 
prin jgheab, bandă transportoare sau stivuitor.

COMPACTARE CU CAPĂT ÎNCHIS
Aceste prese de balotat semiautomate sunt 
mașini orizontale de dimensiuni compacte, iar 
materialul este compactat la capătul închis al 
camerei de presare.

UȘĂ TIP GHILOTINĂ
În varianta standard acestea sunt prevăzute cu 
o ușă tip ghilotină.

2550 mm 7180 mm 2060 mm

Lățime: 1500 mm 

Înălțime: 1100 mm 1.25 m3 40 s

 4 0 t 400 kN 

   50 t 500 kN 

60 t 600 kN

4.8 kg/cm2

 6.1 kg/cm2

 7.3 kg/cm2

Înălțime: 1100 mm 

Adâncime: 750 mm 

Lungime: 900-1200 mm
200-400 kg* 4300 kg

trifazată 3x400 V,

50 Hz, siguranță 
de 32 A

Balot de plastic de înaltă densitate
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