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PRESĂ DE BALOTAT MX500 
 

Presa orizontală semiautomată de balotat 
MX500-36T este concepută pentru încărcarea 
continuă a materialelor precum carton, PET-uri , 
doze de aluminiu, cutii de conserve din oțel, 
ambalaje Tetra Pack, deșeuri de hârtie etc. 

 
Cu o forță de compactare de până la 36 t, presa 
MX500- 36T va produce baloți compactați de 
400-480 kg/balot asigurând o sarcină utilă 
maximă și rentabilitate. Fiecare sistem poate fi 
dotat pentru a satisface cerințele individuale de 
performanță și fiabilitate maxime ale clienților. 

 

 
 

 
 

FORȚA DE PRESARE tone - Șasiu demontabil pentru ridicare cu cârlig  
DIMENSIUNEA BALOTULUI (nominală) l x h x L 750 x 1100 x 1350 mm - Bloc hidraulic montat pe presă sau la distanță 
GREUTATE BALOT (depinde de material) (până la) 400 - 500 kg - Încărcare la nivel cu rampa  
PUTEREA MOTORULUI  (de la)  11 kW - Bandă de alimentare opțională  
LEGARE CU FIRE/BANDĂ   4 PE ORIZONTALĂ - Sistem de răsturnare a containerului opțional 
SUPORT PENTRU FIRELE DE BALOTAT OPȚIONAL - Accesorii de extragere a deșeurilor mărunte 
CONTOR DE BALOȚI ȘI AFIȘAJ ORE DE FUNCȚIONARE  În panoul central - Încărcare prin perete opțională 
Lame tăietoare zimțate antiblocare unice STD - Pornire automată opțională 

- Contactați echipa noastră de vânzări pentru accesorii suplimentare  
VOLUM GURĂ DE ALIMENTARE PENTRU BALOȚI  m3 1,15 m³ opțiuni și soluții de manipulare. 
DURATA CICLULUI - CICLU STANDARD sec 77 
DURATA CICLULUI - CICLU RAPID (opțional) sec 49 

  
LUNGIMEA PRESEI DE BALOTAT (nominală) 5695 mm 
LĂȚIMEA CORPULUI PRESEI DE BALOTAT (nominală) 1385 mm 
ÎNĂLȚIMEA GURII DE ALIMENTARE 1420 mm 
ÎNĂLȚIME TOTALĂ DE LUCRU 2190 mm 

 

 

   Toate utilajele Recondis sunt certificate CE  
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Datorită politicii societății de dezvoltare continuă a produselor, concepția și specificațiile se pot schimba fără notificare.  

SPECIFICAȚIE MX 500 -36 T OPȚIUNI SISTEM  

CARACTERISTICI STANDARD 
• Baloți de înaltă densitate cu dimensiuni industriale. 
(lățime 750 mm x înălțime 1100 mm cu lungimi de 
legare până la 1350 mm) 
• Mecanism unic de închidere a ușii de capăt  
• Evacuare complet hidraulică a fiecărui balot 
• Lame de forfecare zimțate, în formă de V 
• Cuțite tip nicovală pentru tăierea oțelului  
• Sistem de legare pe orizontală cu 4 fire 
• Semnale de avertizare balot aproape complet și 

balot complet  
• Utilizabilă atât în interior, cât și în exterior 
• Comandă și diagnostic prin PLC 

• Culoare la alegere BS sau RAL 
 
 

AVANTAJE 
• Concepție robustă, produsă pentru ciclu de viață lung 
• Operare ușoară, comandă semiautomată 
• Consum redus de manoperă și costuri reduse 
• Baloți mari, până la 480 kg 
• Sarcină utilă mărită și deplasări mai puține ale balotului 
• Încărcare mai mare și cheltuieli de transport reduse 
• Producție cu soluții adaptate la comandă 
• Experiență vastă în procesarea deșeurilor  

• Echipă de service disponibilă 24/7 

36 t 
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