
- CONSTRUCȚIILE SOLIDE DIN HARDOX MENȚIN PRESELE DE 

BALOTAT DEȘEURI ÎN FUNCȚIUNE FĂRĂ A VĂ PERTURBA 

ATENȚIA DE LA ACTIVITĂȚILE IMPORTANTE.

- PRESELE SEMIAUTOMATE ORIZONTALE DE BALOTAT 
DEȘEURI REPREZINTĂ PRIMA CATEGORIE PE CARE UN 
RECICLATOR O ALEGE PENTRU DEZVOLTAREA COMPANIEI.

- ACESTE PRESE DE BALOTAT PET, CARTON, FOLIE, 
PLASTICE, FUNCȚIONEAZĂ ÎN MOD AUTOMAT ÎNSĂ 
LEGAREA SE FACE MANUAL.

PRESE ORIZONTALE CLOSE END 

Vă oferim mai mult! 

FOLOSEȘTE INOVAȚIA 

ACCESEAZĂ ACUM WWW.RECONDIS.COM ȘI VEZI MAI MULTE. 

http://www.recondis.com/


MATERIALE PROCESATE 
Carton - cu cât este mai mărunt cu atât un balot de carton este mai greu; 
Hârtie, cărți, reviste - necesită virbulator pentru afânare; 
PET - necesită perforator de PET-uri; 
Presa de balotat deșeuri are incluse cuțite rotative de o eficiență ridicată în coșul de alimentare 
perforator PET; 
Folie - se obțin greutăți diferite la balot în funcție de tipul de folie; 
Textile – da; 
Paie – da; 
Lădițe plastic – da, însă numai cele de legume fructe. Nu contează dimensiunea acestora; 
Deșeuri menajere - da, însă necesită o versiune întărită puternic cu hardox. 

Verificați testimonialele primite de la clienți pe www.recondis.com.
Vedeți proiecte realizate pe www.facebook.com/RecondisTechnology.

Descriere RCD40 RCD50 RCD65 

Forță presare:   tf 36 50 65 

Putere motor:   kW 11 15 22 

Ciclu de presare: s 49 36 45 

Productivitate maximă: m3/h 73 106 108 

Productivitate:  tone/oră 1 1,5 2 

Gură alimentare L x l:  mm 1000 x 800 1000 x 1050 1000 x 1050 

Volum gură alimentare:  m3 1 1.06 1.35 

Măsură balot H x l x L:  mm 1100 x 750 x lungime 

variabilă pana la 

maxim 1200 

1100 x 750 x lungime 

variabilă pana la 1200 
750 x 1100 x lungime 

variabilă pana la 1200 

Greutate balot:   kg Aprox. 350 kg Aprox. 500 Aprox. 650 

OPȚIONALE 
Banda de alimentare pentru presa de balotat deșeuri - aceasta poate fi configurată cu alimentare sub nivelul 
solului sau poate fi o bandă mică cu o cuvă de preluare așezată pe sol. 
Încărcător hidraulic integrat pentru pubele - Cazurile în care faceți logistica sau presa de balotat deșeuri reciclabile 
este poziționată într-o fabrică. Goliți automat materialele direct din pubelele în care au fost colectate. 
Perforator pentru PET-uri - Poate fi montat în cuva de alimentare sau separat, pe banda de alimentare.  
Pâlnie de alimentare - în funcție de poziționare se poate construi pâlnie pentru alimentare la rampă, pentru 
alimentare cu greifer, pentru alimentare manuală, pentru alimentare cu bandă, pâlnie pentru alimentare indoor. 
Cadru de ridicare pentru Abrollkipper - acesta vă oferă mobilitate și aveți posibilitatea de a transporta presa cu
ușurință în cazul în care aveți o necesitate de balotare în mai multe puncte. 

Vă oferim mai mult! 

http://www.recondis.com/
http://www.facebook.com/RecondisTechnology

