
CK450HFE.PC
FÉLAUTOMATA BÁLÁZÓGÉP                                      A HULLADÉKKEZELÉS BAJNOKA

IDŐ- ÉS MUNKATAKARÉKOS
BÁLÁZÓGÉP NAGY MENNYISÉGŰ
HULLADÉKHOZ
A CK450HFE.PC tökéletes megoldást jelent kereskedelmi
és  logisztikai központok, gyártók, ipari és termelő üzemek,
raktárak, szupermarketek számára, ahol igazán nagy
mennyiségű hulladék keletkezik.
 

A bálázógép 60 tonnás tömörítő erővel, a bálacsatorna
végén függőleges záró ajtóval és Full Eject bálakiadó
rendszerrel rendelkezik.
A bálák kötözése acélhuzallal, 4 helyen történik. A gyors
működést és rövid ciklusidőt alapkivitelben 11KW-os
elektromos motor szolgáltatja, mely opcionálisan bővíthető.

A bálacsatorna alsó lapja  Hardox   ötvözött acélból készül,
ami csökkenti a karbantartási költségeket és hosszú
élettartamot biztosít a gépnek.

CK450HFE.PC

Kötözés: 4 x lágy fekete acélhuzal ø 3,1-3,5 mm, 5,5 m hosszú
Bála kiadó rendszer  Full Eject bálakiadó rendszer
Kötözés iránya  Vízszintes

TELJESÍTMÉNY
Tömörítő erő  60 tonna
Ciklusidő  60 mp / 42 mp / 30 mp
Elektromos motor 11kW / 15kW / 22kW
Üzemi feszültség 3 x 415V, 50Hz
Zajszint  80 dBA

BÁLA MÉRETEK
Magasság 750 mm
Szélesség 1100 mm
Hosszúság (min. - max.) 900 mm – 1300 mm
Bála súly Kartonpapír (kb.)  max. 500 kg
Bála súly Műanyag (kb.)  max. 550 kg

  

   

  
  

BÁLÁZÓGÉP MÉRETEI
Magasság  2410 mm (beöntő garattal együtt)

Szélesség 1580 mm
Hosszúság 7250 mm
Súly  kb. 7000 kg
Töltő nyílás (Hosszúság x Szélesség) 1480mm x 1040mm

ELŐNYÖK

_ A Full Eject bálakiadó rendszerrel a különböző típusú
hulladékok egyszerűen bálázhatók 

_ Hardox    ötvözött acél bálacsatorna miatt
alacsonyabbak a karbantartási költségek és hosszabb
az élettartam 

_ A tömörítő fejen erős és nagy teherbírású vágókések
_ 4 acélhuzalos, vízszintes bála kötözés
_ Függőleges hidraulikus bálacsatorna záró ajtó
_ Automata indítás és tömörítés

®

®

A gyártó (CK International) fenntartja a jogot, hogy bármikor,
bejelentés nélkül megváltoztassa a műszaki adatokat.
A bála súlya a hulladék összetételétől függ. 

FORGALMAZÁS ÉS SZERVIZ:

ORWAK Magyarország Kft.

H-1147 Budapest,

Miskolci u. 99.

Tel: +36-1-363-8888

Fax: +36-1-363-8891

Email: info@orwak.hu

Web: www.orwak.hu


