
CK600HFE.PC
FÉLAUTOMATA BÁLÁZÓGÉP                                      A HULLADÉKKEZELÉS BAJNOKA

EGY BÁLÁZÓGÉP KÜLÖNBÖZŐ
HULLADÉKHOZ
A CK600HFE.PC a CK bálázógépek közül a legsokoldalúbb
bálázógép, mely a hulladékok széles palettáját
(kartonpapír, papír, műanyag fólia, PET palack, kemény
műanyag, E-hulladék, stb.) nagy sűrűségű bálákba tömöríti.

A bálázógép 60 tonnás tömörítő erővel, a bálacsatorna
végén függőleges záró ajtóval és Full Eject bálakiadó
rendszerrel rendelkezik. A berendezés ideális választás
hulladék újrahasznosítók- és kereskedők, logisztikai
központok és nagyobb vállalkozások számára, ahol
tekintélyes mennyiségű hulladék kezelése szükséges.

Az alapkivitelben 15 kW-os motor - mely igény szerint
bővíthető - és a 60 tonnás tömörítő erő akár 600kg súlyú
karton bálák készítését teszi lehetővé. A számos opcionális
bővítési lehetőség biztosítja az egyedi igényeknek való
megfelelést és a sokoldalú felhasználási lehetőséget. 

CK600HFE.PC
Kötözés: 4 x lágy fekete acélhuzal ø 3,1-3,5mm, 4,6m hosszú
Bála kiadó rendszer  Full Eject bálakiadó rendszer
Kötözés iránya  Vízszintes

TELJESÍTMÉNY
Tömörítő erő  60 tonna
Ciklusidő  45 mp / 30 mp
Elektromos motor 15kW / 22kW
Üzemi feszültség 3 x 415V, 50Hz
Zajszint  80 dBA

BÁLA MÉRETEK
Magasság 1080 mm
Szélesség 750 mm
Hosszúság (min. - max.) 1200 mm – 1500 mm
Bála súly Kartonpapír (kb.)  max. 600 kg
Bála súly Műanyag (kb.)  max. 650 kg

  

   

  
  

BÁLÁZÓGÉP MÉRETEI
Magasság  2480 mm (beöntő garattal együtt)

Szélesség 1440 mm
Hosszúság 7420 mm
Súly  kb. 5200 kg
Töltő nyílás (Hosszúság x Szélesség) 1500 mm x 720 mm

ELŐNYÖK

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

_ Nagy méretű töltő nyílás 
_ A tömörítő fejen erős és nagy teherbírású vágókések
_ 5 acélhuzalos, vízszintes bála kötözés
_ A 15kW-os vagy 22kW-os elektromos motor által

60 tonnás tömörítő erőt képes kifejteni    

_ 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. 
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