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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 7000 
Omschrijving: Balenpers  
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Pneumatische papier en plastic pers. Reduceert het afvalvolume aanzienlijk. Uitgerust met een 
waterscheider en veiligheidssysteem dat voorkomt dat de perskamer geopend kan worden wanneer de 
machine in werking is. Inclusief 2 rollen touw.  
 
Toepassing:  
Papier, plastic, folie etc. kunnen in de opening van de pers worden gegooid. Sluit de deksel en de pers 
gaat automatisch aan om het afval tot een compact en handzaam pakketjes te persen.  
 
Kenmerken en voordelen: 

‑ Met veiligheidssysteem 
‑ Reduceert afval 
‑ Inclusief 2 rollen touw 

 
Gecertificeerd: 
Voldoet aan: EN 13736 : 2003 + A1 : 2009  
 
Technische specificaties: 
 
Kleur Blauw 
Verpakkingseenheid Per stuk 
Afmeting(L x B x H) 70 x 75 x 152 cm 
Opening (papierinvoer) 60 x 25 cm 
Pakket afmeting 60 x 40 x 50 cm 
Persdruk 8 – 10 bar 
Max. persdruk 10 bar 
Perskracht ± 650 kg at 6.3 bar 
Gewicht 102 kg 

- 
Gerelateerde producten van Hamach 
Artikelnummer: 7010 – Omschrijving: Rol touw 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
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Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 
en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 
gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 
International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 
producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.nl 
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