
 

 
 
 

PRESĂ DE BALOTAT  
SEMIAUTOMATĂ ORIZONTALĂ 

 

 

MODEL: SERIA HX600 
Modelul ilustrat este HX600 cu șasiu demontabil și 
 gură de alimentare deschisă în partea superioară 

Numai în scop ilustrativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Superior tehnologic 
www.recondis.com 

http://www.recondis.com/


 

PRESĂ DE BALOTAT 
HX500/HX600 
Presa de balotat din seria HX500/HX600 este  
un sistem economic disponibil cu blocuri 

 
 

CARACTERISTICI STANDARD 

hidraulice opționale de 38 t și de 50 t, conceput 
pentru încărcarea automată a unei game largi 
de materiale incluzând carton, materiale 
plastice, PET-uri, cutii de conserve din aluminiu 
și oțel , ambalaje Tetra Pack, resturi de hârtie 
etc. Având o înălțime mică de încărcare și o gură 
de alimentare lată de 1100 mm, HX500/HX600 
este ideală pentru încărcarea prin lateral, prin 
răsturnarea containerelor cu roti, precum și 
încărcarea din Bobcat, bandă de alimentare sau 
extractor de deșeuri mărunte.  

Baloți de înaltă densitate cu dimensiuni industriale. 
• (lățime de 1100 mm x înălțime de 750 mm cu 

lungimi de legare până la 1450 mm) 
• Ușă de capăt hidraulică, verticală (tip Portcullis)  
• Evacuare completă a fiecărui balot  
• Moduri de balotare cu înaltă presiune și cu joasă 

presiune  
• Înălțime mică de încărcare  
• Sistem de legare pe orizontală a baloților cu 4 fire 
• Pardoseala și placa de bază a presei placate cu 

hardox  
• Cuțite de forfecare zimțate, în formă de V, în 

camera baloților  
• Cuțite tip nicovală de tăiere a materialului 
• Comandă și diagnostic prin PLC 
• Bloc hidraulic închis – protejat împotriva 

intemperiilor și de vandalism  

AVANTAJE 
• Concepție robustă, produs pentru ciclu lung de 

utilizare 
• Operare ușoară, comandă semiautomată 
• Manoperă redusă și costuri mici  
• Baloți cu densitate ridicată, de calitate industrială 
• Sarcină utilă mărită și cheltuieli de transport reduse 
• Producție cu soluții la comandă  
• Experiență vastă în procesarea deșeurilor  
• Echipă de service disponibilă 24/7 

 

  
 

FORȚA DE PRESARE tone 38 t 50 t - Gama de blocuri hidraulice opționale  

DIMENSIUNEA BALOTULUI (nominală) l x H x L 1100 x 750 x 1300 mm 1100 x 750 x 1450 
 

- Facilitate de pornire automată 

GREUTATEA BALOȚILOR (în funcție de material) (până la) 500 kg 550 kg - Șasiu demontabil pentru ridicare cu cârlig 

PUTEREA MOTORULUI (de la) 11 kW 11 kW - Opțiuni de încărcare și proiectare a gurii de alimentare la comandă  

LEGARE CU FIRE/BANDĂ  4 PE ORIZONTALĂ 4 PE ORIZONTALĂ - Sisteme de ridicare și răsturnare a containerului 

SUPORT PENTRU FIRELE DE BALOTAT  STD STD - Sisteme de alimentare cu bandă (laterală sau din capăt) 

CONTOR DE BALOȚI ȘI AFIȘARE ORE DE 
 

 STD STD - Soluții de extragere a deșeurilor mărunte 

DOUĂ PRESIUNI DE BALOTARE  STD STD - Sisteme exterioare sau încorporate 

    - Bloc hidraulic montat la distanță opțional 

    - Stații la distanță/girofare indicatoare la distanță 

DURATA CICLULUI - CICLU STANDARD sec 72 54 - Modul GSM 

DURATA CICLULUI - CICLU RAPID (opțional) sec 47 36 - Răcire ulei offline 

    - Perforatoare, tocătoare, dispozitive de apăsat 

DIMENSIUNEA BALOTULUI (nominală)  5718 mm 6840 mm - Cușcă și/sau tobogan de evacuare a baloților 

LĂȚIMEA CORPULUI PRESEI DE BALOTAT 
 

 1520 mm 1520 mm - Vopsire în domeniu de culori standard RAL sau BS 

ÎNĂLȚIMEA GURII DE ALIMENTARE  1100 mm 1100 mm - Contactați echipa noastră de vânzări pentru accesorii suplimentare  

ÎNĂLȚIME TOTALĂ DE LUCRU  2295 mm 2295 mm opțiuni și soluții de manipulare. 

 Toate utilajele Recondis sunt certificate CE  

Tel: (+40) - 0746306044 | contact@recondis.com |www.recondis.com | Cartierul Venchi nr. 254f, Sighișoara, jud. Mureș 

 

OPȚIUNI SISTEM SPECIFICAȚIE         HX500-38T     HX 600-50T 
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