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Prese de balotare
verticale
Seria-B

Presa de balotat B3
Presa de balotare cu amprentă mică
B3 combină o compactare mare cu o zonă de bază mică și o înălțime
mică. Se potrivește acolo unde aveți nevoie.
Manipulați cu ușurință baloții
Puteți îndepărta cu ușurință ambalajul finit cu ajutorul cartușului de
mână inclus.

Puncte
forte

 Simplu și sigur de utilizat
 Baloți ușor de gestionat
 Instalare ușoară
 Suprafața mică de bază (0,67 m2) și înălțimea totală mică
 Funcționează cu alimentare monofazică
 Deschiderea sigură și controlată a ușii inferioare
 Acoperirea cu pulbere oferă un finisaj durabil în mai multe
culori

Opționale extra

Împiedicați utilizatorii neautorizați să opereze
presa de balotare cu ajutorul unei blocări automate digitale.

Cu sistemul nostru de monitorizare BRA-IN
puteți controla și optimiza flota dvs.

schuster-recycling-teh.ro

Comandați presele de balotare într-o culoare
personalizată. Anumite părți, cum ar fi capacul
superior, rămân gri în mod standard.

Detalii produs
Presa de balotat B3
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Specificații tehnice
Mărimea balotului lxAxÎ (mm)
Deschidere alimentare lățime x Înălțime (mm)
Alimentarea electrică

770 x 500 x 600
1x230V 50Hz 10A
1.1

Durata medie a ciclului (secunde)

24
290

Cursa (mm)

550
2

Tip legătură

Fir

Lumină balot complet

Da

Evacuare balot

Forță de presare

3t

940 x 715 x 1985

Masă (kg)
Număr legături

30-50
40-60

770 x 460

Motorul (kW)
Dimensiuni lxAxÎ (mm)

Masa balotului
Carton (kg)
Folie plastic (kg)

Nivelul de zgomot

65-68 dB

Tipuri deșeuri
Carton, folie plastic, hârtie.
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