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* Greutatea medie a baloților obținuți

FACEȚI ECONOMII
 +   +      +  

Creșteți productivitatea minimizând 

timpul petrecut pentru gestionarea 

deșeurilor.

Câștigați mai mult spațiu fără extinderea 

locației. Ambalarea deșeurilor în baloți 

eliberează spațiu de depozitare.

Valorificați deșeurile pentru a optimiza 

vânzarea acestora. Minimizați costurile 

de colectare reducând costurile cu 

transportul deșeurilor.

Ușor de utilizat 

      100% automată
100% securizată

P R E S S B A L E  5 T

Reduce emisiile de CO2

Timp Spațiu Buget

Balot din 
carton

Balot din plastic
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Dimensiuni (L x l x î) 975 x 715 x 1985 mm 

Greutate 300 kg 

Gura de alimentare (L x î) 770 x 460 mm 

Deschiderea ușii în lateral

Înălțimea de transport 1985 mm 

Înălțimea de alimentare 645 mm 

Forța de compactare 4 tone

Alimentare 1 x 230 V - 50 Hz - 10 A

Motor 1,5 kW 

Nivel acustic 57 - 60 dB 

Durata ciclu 28 secunde

Dimensiunea baloților (L x l x î) 770 x 500 x 600 mm 

Greutatea balotului din carton 45 - 60 kg 

Greutatea balotului din plastic 55 - 70 kg 

Tipul rolelor de legare Nailon 13 mm

Număr de legături 2 

Caracteristici tehnice

+
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utilizare simplă și rapidă

amprentă redusă la sol, sub 0,7 m²

înălțime redusă: sub 1900 mm

instalare simplă (sursă de alimentare monofazată) 

comandă simplă și prezența unui indicator automat 

eficientă în spațiile foarte strâmte

înălțime de alimentare redusă (645 mm)
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Tipuri de deșeuri

PLANURI ȘI COTE DE BAZĂ: 

Informații suplimentare

- certificat CE și manual de întreținere
- evacuarea automată a balotului
- prezența unui indicator de balot plin
- cursa cilindrului de 650 mm
- cârlige de reținere a materialului
- prezența marcajelor de transport

Servicii asociate

- vopsirea în culoarea aleasă (opțional)
- control de acces UNISAFE (RFID) sau 
DIGISAFE (opțional)
- sistem de administrare la distanță (opțional)
- contract de închiriere
- contract de întreținere

      Plastic Carton Hârtie

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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