CK850HFE.PC.75T
SILNI W BELOWANIU – MOCNI W ODPADACH

75 TON NACISKU ORAZ DUŻY
OTWÓR ZAŁADOWCZY

WYMIARY BELOWNICY

Belownica CK850HFE.75T łączy w sobie zalety dużego
nacisku z dużą komorą prasowania, co pozwala uzyskać
wysoko zagęszczone belki. Belownica ta produkuje belki o
wadze sięgającej nawet 850kg z kartonu przy wydajności 3
ton na godzinę.
Belownica CK850HFE.75T wyposażona jest standardowo
w silnik o mocy 22kW oraz posiada podłogę z materiału
Hardox®. Jest to zatem świetnym rozwiązaniem dla klientów
chcących przerobić duże ilości takich surowców, jak kartony,
folie oraz ABS (plastik twardy).
Posiada dodatkowo pełny wyrzut beli i rozsuwane drzwi
dla łatwiejszej i szybszej obsługi. Długość belki może być
dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta.
ZALETY

_ 75 ton nacisku dla wyjątkowo mocno zbitej belki
_ Pełny wyrzut beli dla łatwej obsługi i uniknięcia
zanieczyszczenia belki innym surowcem
_ Duży otwór załadowczy na duże surowce
_ Możliwość ustawienia różnej długości belek dla
optymalnego transportu
_ Wytrzymałe oraz agresywne noże tnące przetną
większość materiałów
_ Rozsuwane drzwi oraz silnik 22kW dla szybkiej pracy.

Wysokość

2450mm (z standardowym zasypem)

Szerokość

1780mm

Długość

8500mm

Waga

ok. 8000kg

Otwór załadowczy (Wys x Dł)

1750mm x 1050mm

DANE TECHNICZNE
Nacisk

75 ton

Cykl

44 sekund

Zasilanie

3 x 415V, 50Hz

Moc silnika

22kW

Poziom hałasu

60dBA

WYMIARY BELI
Wysokość

1080mm

Szerokość

1090mm

Długość (min – max)

1450mm – 1750mm

Waga (dla kartonu)

do 850kg

Waga (dla foli)

do 950kg

CK850HFE.75T
5 x druty, czarne żarzone

śr. 3,5mm, dł. 6,2m

Wyrzut beli

Pełny wyrzut beli

Kierunek wiązania

poziomy

Oficjalny przedstawiciel w Polsce:

Kontakt:

Legun Trading Company
ul. Kolista 105 c
43-300 Bielsko-Biała

T: 33-8126935
M: 721943736
Info@ckpolska.pl
www.ckpolska.pl

CK International zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji bez
uprzedzenia. Podane wagi bel są jedynie wytycznymi, rzeczywiste wagi bel zależą od
operatora i belowanego materiału.

Producent:

CK International Ltd.
38a Eglish Road
Dungannon, Co. Tyrone
Northern Ireland BT70 1LA
www.ckinternational.co.uk

