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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 7000 
 
Descrição: Prensa papel e plástico               
                    
 
 
  

 

 
 

Especificaçao: 
Prensa para papel e plástico que diminui substancialmente o volume de resíduos, reduzindo os custos de 
manipulação. Coloca a corda no fardo automaticamente. Está equipada com filtro de água e atende à 
regulamentação de segurança. Fornecida pronta para usar com 2 rolos de corda incluídos. Por unidade. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Com sistema de segurança 
‑ Diminui o volume de resíduos 
‑ Incluídos 2 rolos de corda 

 
Certificados: 
Atende à regulamentação de segurança EN 13736 : 2003 + A1 : 2009. 
 
Especificações técnicas: 
 
Cor Azul 
Unidade de embalagem Por unidade 
Tamanho (A x L x P) 70 x 75 x 152 cm 
Boca entrada 60 x 25 cm 
Tamanho do fardo 60 x 40 x 50 cm 
Pressão 8 – 10 bar 
Força de pressão 650 kg at 6.3 bar 
Peso 102 kg 

- 
Productos relacionados da Hamach 
Código artigo: 7010 – Descrição: Hamach Rolo de corda 
 
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. É da responsabilidade do utilizador 
ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. 
As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e 
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verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM 
International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos 
produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.hamach.pt 
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