
550 
  KG* 

Reduce emisiile de CO2

FACEȚI ECONOMII
 +   +  +  

Creșteți productivitatea 

minimizând timpul petrecut 

pentru gestionarea deșeurilor.

Câștigați mai mult spațiu fără 

extinderea locației. Balotați deșeurile 

pentru a elibera spațiu de depozitare.

Valorificați deșeurile pentru a optimiza 

vânzarea acestora. Minimizați costurile 

de colectare reducând costurile cu 

transportul deșeurilor.

O nouă generație 
Connect & Collect

500 
  KG* 

PRESSBALE 50T

PRESĂ DE BALOTAT VERTICALĂ

* Greutatea medie a baloților obținuți

Balot din 
carton

Balot din plastic

Timp Spațiu Buget



+

tehnic

CONFORT SPORIT: PRIN CONECTAREA CUNOȘTINȚELOR PE CARE LE AVEM

50T 

gură de alimentare mare

înălțime de alimentare redusă

greutate a balotului de 500 kg

ecran tactil standard

sistem de legare cu nailon sau metal

informații disponibile 100% în timp real 

alertă pentru evacuarea sau colectarea baloților efectuați

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tehnologie dedicată protecției mediului

CONFORT ȘI PERFORMANȚĂ:

Fiind cea mai recentă generație de prese, 500K este prima 
presă de balotat verticală a seriei disponibilă pe piață, fiind 
dotată cu multe instrumente și tehnologii disponibile pentru 
clienții noștri.

Gură de alimentare XXL

Gura foarte mare de alimentare este potrivită pentru com-
pactarea deșeurilor de carton sau plastic de mare volum. 
Înălțimea redusă de alimentare de 1100 mm facilitează 
activitatea operatorilor, oferindu-le mai mult confort.

Greutate a balotului de 500 kg certificată conform 
standardelor

Modelul SOLEN 500K este proiectat pentru a produce 
baloți între 500 kg și 550 kg în conformitate cu cerințele 
reciclatorilor de carton sau ale producătorilor de hârtie.

Cilindru hidraulic

Poziția finală platan 
de presare inferior

Centrală hidraulică

Panou de control

Roată de închidere ușă 
inferioară

Dinți de reținere

Ușă pentru 
evacuarea 
balotului

Ușă de 
alimentare

Bobine de 
legare (în
interior)

Ax de ghidare platan de presare

ECRAN TACTIL STANDARD

pentru un sistem de operare intuitiv, 
accesibilitate completă a 

informațiilor, configurare confortabilă

NOUTĂȚILE SERIEI:

collect 

500KG Presă conectată la serviciul pentru clienți SOLEN Presă conectată la colector Presă conectată la administrator
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Tipuri de deșeuri

- certificat CE și manual de întreținere
- marcaje pentru întreținere și transport
- instrucțiuni prezentate în mai multe limbi: franceză, 
engleză, portugheză (altele sunt disponibile la cerere) 
- afișarea stării presei pe ecran
- contor baloți cu avertizare pe ecran când se atinge 
limita
- limită de avertizare pentru numărul de ore de 
funcționare la care este necesară efectuarea întreținerii
- cod QR pe ecran pentru solicitarea de intervenție prin 
smartphone
- presostat analogic cu afișarea presiunii efective pe 
ecran (bară cu grafic)
- istoric al evenimentelor (modificarea parametrilor, 
deblocarea presei, pornire, balot plin etc.)
- modificarea parametrilor direct de pe ecran
- posibilitatea de a bloca accesul la modificarea 
parametrilor printr-un cod de utilizator
- activarea/dezactivarea semnalelor sonore la atingerea 
ecranului tactil
- activarea/dezactivarea semnalului sonor „implicit”
- contor orar integrat

Informații suplimentare

Opțiuni și servicii asociate

- personalizare grafică
- vopsirea în culoarea aleasă (opțional, la cerere)
- control de acces UNISAFE sau DIGISAFE (opțional)
- sistem de administrare la distanță care trimite informațiile către serviciul de 
exploatare în vederea colectării, întreținerii. (Opțional) planificarea și 
configurarea în funcție de nevoile clientului sau ale furnizorului de servicii
- coloană luminoasă cu indicații: funcțiune - defect - balot plin - limită număr 
de baloți (opțiuni)
- acces de la distanță prin smartphone (setări pentru presă) (opțional)
- sistem de cântărire încorporat (opțional)
- contract de închiriere
- contract de întreținere

Dimensiuni (L x l x î) 1785 x 1306 x 3285 mm 

Înălțimea de transport 2400 mm 

Greutate 2000 kg 

Gura de alimentare (L x î) 1000 x 800 mm 

Deschiderea ușii în lateral

Înălțimea de alimentare 1100 mm 

Forța de compactare 57 tone

Alimentare motor electric trifazat, 400 V, 7,5 kW

Presiune hidraulică maximă 230 bar

Nivel acustic < 70 dB 

Durata ciclu Urcare: 30 sec - Coborâre: 50 sec

Dimensiuni cameră de compactare 1200 x 1100 x 1100 mm 

Dimensiunea baloților (L x l x î) 1200 x 1100 x 1000 (la 1100) mm

Greutatea balotului din carton 450 - 550 kg 

Greutatea balotului din plastic 450 - 600 kg 

Tipul rolelor de legare Nailon 16 mm sau metalice

Număr de legături 4 

Caracteristici tehnice

PLANURI ȘI COTE DE BAZĂ:

Marcaje pentru manipularea presei pe stivuitor

Carton Plastic Hârtie
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- îmbunătățește confortul în timpul muncii

- facilitează comunicarea între operator și presă
- asigură transparența informațiilor: starea presei, cantitatea de deșeuri, utilizarea 
  și întreținerea, istoricul evenimentelor
- coordonează automat diferiții actori implicați: utilizator, operator, colector, tehnician
 - asigură monitorizarea și, prin urmare, controlul total al presei și al deșeurilor 
- are o durată de viață prelungită datorită robusteții sale
- oferă o rentabilitate rapidă a investiției

100%

Conectat 

Automat

Conform celor care 
se ocupă de reciclare

Tactil

Tactil

Presa verticală de balotat se conectează și oferă tot 
confortul pe piață

AVANTAJE:

500 kg carton în vrac

1 balot = 500 kg de 
carton compactat

Recondis Technology SRL 
Strada Cartierul Venchi 25F 
Sighișoara 545400 România 

T: +40 746 306 044
E: contact@recondis.com 

W: www.recondis.com
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