
Produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
MACPRESSE tillverkar ett flertal balpressar av olika 
storlekar och prestanda. De används för återvinning 
av olika fraktioner som papper, wellpapp och PET-
flaskor eller hushållssopor och avfall. 

MACPRESSE använder ett horisontellt bindnings-
system för balarna som är utformat för att binda 
både plast- och ståltrådar. Detta system förenklar 
rengöringsprocessen för bindningsmaskinen och 
garanterar ökad säkerhet för operatören. Bindningen 
horisontellt gör även att bindning av löst material 
underlättas.

De utbytbara slitplåtarna i presskammaren är 
tillverkade av HARDOX stållegering som förlänger 
utrustningens livslängd. Plåtarna är bultade i 
kammaren och i packboxen och kan enkelt bytas ut.

Knivarna i skärsystemet har utformats för att 
optimera skärningen av överskottsmaterial i press-
kammaren. Knivarna är härdade för att garantera ett 
större skydd mot slitage.

Pumpar för hydrauliken är placerade utanför 
oljetanken för bättre prestanda och lättare underhåll. 
Installation av tryckcylindern ger bättre prestanda 
med minskad elektrisk förbrukning.

FÖRDELAR
•	 Knytenhet: horisontell knytning med både stål- 

och plasttråd. 

•	 Slitresistans: utbytbara HARDOX plåtar skyddar 
mot slitage och korrosion. 

•	 Skärsystem: högeffektiv kniv för skärning av 
överskottsmaterial.

•	 Hydraulik: pumpar placerade utanför oljetank för 
bättre effekt och prestanda.
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Material och processkapacitet

PROD MAC 2019-01

Modell PET-flaskor Wellpapp Papper/Wellpapp Avfall för värmeverk

MAC 106/2 6,5 ton/h 13,2 ton/h 21,5 ton/h 26 ton/h

MAC 107/2 6,5 ton/h 13,2 ton/h 21,5 ton/h 26 ton/h

MAC 108/2 8,7-10,5 ton/h 24,5-28 ton/h 35-42 ton/h 52-70 ton/h

MAC 110/2 11 ton/h 20 ton/h 32,5 ton/h 37 ton/h

MAC 111/AS/1 14 ton/h - 40 / 25 ton/h -

MAC 112 XL 16 ton/h - 44 / 27 ton/h -

www.macpresse.com

Modell PET-flaskor Wellpapp Avfall för värmeverk

MAC 108L/1 30 ton/h  35 ton/h  40 ton/h

MAC 110L/1 35 ton/h 40 ton/h 45 ton/h

MAC 111L/1 40 ton/h 48 ton/h 55 ton/h

MAC 112 45 ton/h 52 ton/h 60 ton/h

MAC 108 L/1

Pressar för återvinning

Pressar för avfall och biobränsle


