
CK600HXL
FÉLAUTOMATA BÁLÁZÓGÉP                                      A HULLADÉKKEZELÉS BAJNOKA

HATÉKONY BÁLÁZÓGÉP EXTRA
MENNYISÉGŰ HULLADÉKHOZ

CK600HXL

Kötözés: 5 x lágy fekete acélhuzal ø 3,1-3,5mm, 4,6m hosszú
Bála kiadó rendszer  Second Bale Eject bála kiadó
Kötözés iránya  Vízszintes

TELJESÍTMÉNY
Tömörítő erő  60 tonna
Ciklusidő  54 mp / 34 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

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

BÁLÁZÓGÉP MÉRETEI
Magasság  2480 mm  (beöntő garattal együtt)

Szélesség 1410 mm
Hosszúság 7150 mm
Súly  kb. 5000 kg
Töltő nyílás (Hosszúság x Szélesség) 1900 mm x 720 mm

Az CK600HXL extra széles töltő nyílásának köszönhetően
a kezelő személyzet egyszerre rendkívül nagy mennyiségű
hulladékot tölthet a bálázógépbe.  Az alapkivitelben 
15kW teljesítményű motor - mely opcionálisan bővíthető -
és a 60 tonnás tömörítő erő által a bálázógép óránként
3 bála előállítására alkalmas, a hulladék típusától függően.

A berendezés kartonpapír, műanyag fólia, kemény
műanyag és alumínium dobozok préselésére alkamas.
A bálázógép rakodógép vagy akár szállítószalag
segítségével is tölthető. 

A CK600HXL kimondottan hulladékfeldolgozók- és
kereskedők, valamint nagy töltő nyílású bálázógépet
igénylő vállalkozások számára ajánlott.  

  
  

ELŐNYÖK

_ A Second Bale Eject bálakiadó rendszernél a megkötözött,
kész bálát az azt követő, új bála tolja ki 

_ Extra széles töltő nyílás a nagy méretű hulladékhoz 
_ A tömörítő fejen erős és nagy teherbírású vágókések  
_ 5 acélhuzalos, vízszintes bála kötözés
_ Az alapkivitelben 15kW-os motor (opcionálisan

bővíthető) 60 tonnás tömörítő erőt képes kifejteni,  

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

_ Kartonpapír, papír, lágy és kemény műanyag, stb. 
tömörítéséhez optimális
(Egyéb hulladék esetén kérje tájékoztatásunkat!)  


