BELOWNICe PNEUMATYCZNe
MODEL 205 I 205TS

• Niewielka powierzchnia obrysu
• Duży otwór drzwiowy (Model TS)
• Możliwość belowania wielu różnych
materiałów
• Małe i średnie ilości
• Możliwość stosowania wewnątrz
pomieszczeń i na powietrzu

Z EKOLOGICZNYM ROZSĄDKIEM

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Zbelowany karton
można bezpiecznie
wyładować.

Belowanie materiału przy standardowej wysokości roboczej.

Wrzucaj całe pudła bezpośrednio
do belownicy. Nie marnuj czasu na ich spłaszczanie i wynoszenie luźnych stosów kartonów do koszy i kontenerów.

Model

205

Waga beli

Folia:
Karton:

<120 kg
<40 kg

205TS

Wymiary beli

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

1010 mm Wysokość:
650 mm Szerokość:
450 mm Głębokość:

Folia:
Karton:

<60 kg
<40 kg
840 mm
650 mm
450 mm

Cykl prasowania

10 - 20 sek.

10 - 20 sek.

Stopień kompresji

85 - 90%

85 - 90%

Nacisk roboczy

2250 kg w 8 bar

2250 kg w 8 bar

Luk załadowczy

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

405 mm
650 mm
415 mm

575 mm
650 mm
415 mm

Wymiary
Model 205

Wysokość: 2260 mm
Szerokość:
745 mm
Głębokość:
540 mm
Model 205TS

Stojak na plastikowe worki firmy Mil-tek to doskonałe
wyposażenie dodatkowe belownicy 205. Można na nim
składować pla-stik podczas belowania kartonu.
Składowane worki pla-stikowe można
wkładać bezpośrednio do belownicy.

W belownicy stosuje się stały
nacisk, dlatego jest ona idealna do luźnych opakowań plastikowych, a wytwarzane bele
są gęsto ściśnięte i łatwo nimi
manipulować.

Wysokość: 2445 mm
Szerokość:
745 mm
Głębokość:
540 mm
Waga

235 kg

240 kg

Poziom głośności

<70 dB (A)

<70 dB (A)

Certyfikaty

CE

CE

Mil-tek

w polska
• Pełna ogólnokrajowa gwarancja obsługi, w tym:
- Konserwacja planowana i interwencyjna oraz nieplanowane
wezwania awaryjne.
- Bezpłatne ciągłe szkolenie, dostawa i instalacja.
• Bezpłatny test i badanie terenowe.
www.miltek.pl
• Pełna dokumentacja związana z BHP.
info@miltek.pl
• Niskie zużycie energii.
• Pełen zakres najnowocześniejszych belownic i zgniataczy dla każdej branży.
• Krajowa sieć zarejestrowanych firm zajmujących się recyklingiem, które zbierają
zbelowany materiał.
• Dostępne bezpłatne instalacje testowe. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Dzięki nowemu, opatentowanemu na całym świecie systemowi ECOdrive zużycie energii jest nawet o 60% mniejsze.

