
 

 

 

PRESĂ - BOXĂ - DEŞEU 

 
Sistem: cilindru de presare prin 

rostogolire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prezentarea cilindrului în poziţia de alimentare 

înapoi. 

2. Prezentarea cilindrului în poziţia de presare 

înainte. 

 
 

POZIŢIA ÎNAINTE 
 
 
 

Funcţionare şi proprietăţi Avantaje prin 
 

PRESĂ - BOXĂ - DEŞEU 

 

- se caracterizează printr-o extrem de mare comprimare şi o 

golire fără probleme datorită unui sistem acoperiş - pendulă 

patentat. La deschiderea uşii de golire şi la bascularea 

recipientului, acoperişul - pendulă se balansează în sus încît 

se ridică deasupra materialului presat cu 70 mm, asta duce 

la o golire fără probleme. 

 

- î-şi face autocurăţirea. Asta înseamnă că o curăţire sub şi în 

spatele cilindrului de presare nu mai este necesară, datorită 

acestui sistem de funcţionare a cilindrului de presare. 

 

- posibil o umplere în continuu a presei. Datorită acestui sistem 

de cilindru care în poziţia înapoi prinde materialul şi îl aruncă 

în faţa cilindrului de presare. 

- este construit, testat şi de calitate BERGMANN. 

- corespunde normelor TÜV - GS. 

- este apreciat în toată Europa de peste 10 ani. 

BERGMANN 

Technica - BERGMANN 

este patentată. 

Filozofia producţiei: 

Eficienţa mare de 

cuprindere a deşeurilor 

direct la locul de 

colectare. 

 
Construcţie bună 

la toate produsele. 

 

Calitate 

la un nivel ridicat. 

 
Înaltă apreciere 

pe piaţa europeană 

şi mondială. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. În pozitia înapoi de alimentare cu material 4. În pozitia înainte de presare (comprimare). 

 

 

POZIŢIA ÎNAPOI 

 
 

Avantajele clientului 

PRESĂ - BOXĂ - DESEU 

 
- ideal de plasat în locuri pe un timp îndelungat, capacitatea 

de cartoane presate este pînă la 5t. 

- reduce substanţial frecvenţa transportului. 

- o mare reducere de personal şi spaţiu. 

Asta înseamnă o reducere substanţială de costuri la 

gestionarea deşeurilor şi o diminuare a forţei de muncă. 

POZIŢIA ÎNAINTE 

 
 

Sunteţi într-o 

companie bună 

 
Mii de întreprinderi din 

industrie şi comerţ,folosesc 

PRESA - BOXĂ - DESEU 

PRESA - BOXĂ - DESEU 

are multe avantaje în 

comparaţie cu alte 

prese tradiţionale. 

- o comprimare mare 

- o golire fără probleme 

- autocurăţare. 

- nu este nevoie de 

întreţineri mari. 

BERGMANN oferă calitate. 



Rezultate după comprimare 

Cu PRESA - BOXĂ - DEŞEU 

De exemplu cu: APB 606 SN / 18 m 

Cartoane: cca. 4.500 kg 

Folie de plastic cca. 5.000 kg 

Hârtie cca. 6.000 kg 

 
Rezultatele comprimării au fost testate în 

condiţii industriale obişnuite. 

 

 

Producţie în serie de livrare: 

- pe ambele părţi, cîrlige de ridicare. 

- cîrligele din faţă sunt pliante. 

- pe 4 role rulante. 

- cu o vană de intercepţie a uleiului. 

- scurgere centrală a apei de ploaie. 

- uşa de descărcare cu un sistem robust de 

zăvoare în trei puncte. 

- nu este nevoie de nici un fel de curăţare 

sub şi în spatele cilindrului de presare. 

- 100% putere de presare pe toată lungimea. 

- cu sistemul acoperiş - pendulă pentru o 

golire fără probleme. 
 

Tip APB 606 SN 

Date tehnice 

 
SN 15 

 
SN 18 

 
SN 20 

Continutul recipientului 14,6 mc   

Miscarea înainte / înapoi 35 / 36 sec. 35 / 36 sec. 35 / 36 sec. 

Gura de umplere 2000 x 1700 mm 2000 x 1700 mm 2000 x 1700 mm 

Forta de presare 315 kN 345 kN 345 kN 

Presarea în gura de umpl. 26,3 N/cm   

Presiunea de lucru max. 200 bar 220 bar 220 bar 

Greutatea proprie 4.980 kg 5.300 kg 5.660 kg 

Lungime 5.490 mm 6.090 mm 6.690 mm 

Lătime x Înăltime 2.500 x 2.560 mm 2.500 x 2.560 mm 2.500 x 2.560 mm 

Date electrice 5,5 kW / 400 V / 50 Hz  

Siguranţa tehnică şi de funcţionare corespund legilor de protecţie în vigoare. 

 

 

 

 

UNIC IMPORTATOR ÎN ROMÂNIA 


