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Vår minste elektromekaniske presse krever under 1 m² areal  
og er derfor meget godt egnet til bensinstasjoner, mindre daglig-
vare og faghandelbutikker, hoteller, kiosker, restauranter, kontor, 
skoler, etc. 

Pressen er beregnet for papp, myk- og hardplast. En romslig 
innkaståpning i front sammen med et oversiktlig kontrollpanel, 
gjør pressen meget enkel å betjene. Pressen er utstyrt med 
fullmelder som viser når den skal tømmes. E-01 er utstyrt med 
egen knapp for multipress av plast; presser fire ganger i stedet for 
en.

Det er enkel binding av ballene som kan stables, og som dermed 
tar minimalt med plass. Dette gir god lagringskapasitet og 
transportøkonomi. Standard komponenter og gjennomtestet 
pressteknikk sikrer lave driftskostnader.

Emballasjepresse E-01  
“Miljøpressa”

Emballasjepresse E-01 “Miljøpressa”

Varenummer EN18201

Gulvplass 0,9 m²

Mål B x D x H 1310 x 750 x 1800 mm

Innkaståpning 760 x 550 mm

Presskammer 800 x 600 x 1400 mm

Presskraft 78,4 kN/8 tonn

Vekt 597 kg

Ballstørrelse 800 x 600 x 800 mm

Ballvekt Inntil 100 kg

Båndruller 2 stk.

Strømforsyning 3x230/400V 50Hz 16/16A

Syklustid 35 sek.

Standard farge RAL 5010

Varenummer Betegnelse Styrke i Kg Meter pr. rull

EM 17000 VG 9 125 325

EM 17001 VG 13 170 250

Til plast anbefaler vi:

EM 17003 VG 19 HD 318 125

Båndruller
Vi fører bånd i ulike størrelser med 
mål og kvalitet som du kan stole på. 
6 ruller pr. kartong.
Til emballasjepresse E-01 anbefaler vi: 

• Helautomatisk pressyklus
• Enkel bindeteknikk
• Ypperlig som plastpresse
• Krever minimalt med plass, under 1 m²
• Meget støysvak, fra 49 db
• Driftssikker og enkel betjening
• Fullmelder

ELEKTROMEKANISKE PRESSER

E-01 tar minimalt med plass og er  

ideel for mindre mengder papp, myk- og  

hardplast. Et godt valg for restauranter,  

bensinstasjoner, hoteller, mindre  

daglivare og faghandel.

Modell E-01 er utstyrt med et 
oversiktlig kontrollpanel som bl.a. 
varsler når pressen er full og når det 
er tid for service.

Kjøp- leie- leasing
Spør oss om tilbud!


