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SILNI W BELOWANIU – MOCNI W ODPADACH

CK600HFE.PC
5 x druty, czarne żarzone śr. 3,5mm, dł. 4,6m
Wyrzut beli Pełny wyrzut beli
Kierunek wiązania poziomy

DANE TECHNICZNE
Nacisk 60 ton
Cykl 45 sekund / 30 sekund
Zasilanie 3 x 415V, 50Hz
Moc silnika   15kW / 22kW
Poziom hałasu   80dBA

WYMIARY BELI
Wysokość 1080mm
Szerokość  750mm
Długość (min – max) 1200mm – 1500mm
Waga (dla kartonu) do 600kg
Waga (dla foli) do 650kg

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.

JEDNA BELOWNICA, 
WIELE MOŻLIWOŚCI
Belownica CK600HFE to jedna z najbardziej wszechstronnych 
belownic produkowanych przez CK International. Jest ona 
w stanie przebelować szeroką gamę różnych surowców, w 
tym kartony, papier, folie, twardy plastik, odpady elektryczne, 
butelki PET oraz wiele innych.
Wersja CK600HFE jest wyposażona w pełny wyrzut beli oraz 
rozsuwane drzwi. Najczęstszymi odbiorcami są recyklerzy, 
skupy surowców wtórnych, centra logistyczne oraz 
dystrybucyjne, jaki i również wszelkiego rodzaju małe i duże 
firmy z większą ilością odpadów.
Z silnikiem o mocy 15kW oraz 60 tonowym naciskiem 
belownica CK600HFE produkuje belki o wadze do 600kg, 
a bogate zakres możliwego wyposażenia dodatkowego 
pozwala dopasować maszynę do każdych potrzeb.

ZALETY

_ Pełny wyrzut beli dla łatwej obsługi i uniknięcia 
zanieczyszczenia belki innym surowcem

_ Duży otwór załadowczy na duże surowce
_ Wytrzymałe oraz agresywne noże tnące przetną 

większość materiałów  
_ 5-krotne poziome wiązanie beli
_ 60 ton nacisku, silnik 15kW
_ Na kartony, papier, folie oraz ABS (twardy plastik).

WYMIARY BELOWNICY
Wysokość 2480mm (z standardowym zasypem)

Szerokość 1440mm
Długość  7420mm
Waga ok. 5200kg
Otwór załadowczy (Wys x Dł) 1500mm x 720mm


