
STAŢIA - BALOT

Sistem: Comprimare prin 
           rotaţie 
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Avantaje prin
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.

Acceptat
pe piaţa europeană 

şi mondială.

Funcţionare şi proprietăţi

STATIA BALOT

- prinde, rupe şi comprimă deşeurile cu ajutorul unui valţ 
  special care asigură o rată de comprimare de până la 
  9:1, în funcţie de fluxul de deşeuri.
- compactează prntr-o rotaţie alternativă 
  stânga / dreapta a valţului care ţine sub presiune 
  constantă deşeurile.
- face posibilă alimentarea continuă de către oricine 
  chiar şi în timpul procesului de compactare.
- comprimă deşeurile într-un sac de plastic.
- se poate monta direct lângă lada de deşeuri.
- ideal pentru alimentare continuă prin benzi 
transportoare.
- o manevrare simplă.
- corespunde normelor standard EC şi TUV.
- necesită puţin efort pentru mentenanţă.
- patentată cu certificatul numarul 0106268.
- este apreciată în Europa de peste 10 ani.

1.Montarea sacilor de plastic în STAŢIA - BALOT 2.Umplerea simplă şi continuă a staţiei.



- mare reducere de costuri şi de muncă.
- prin montarea directă lîngă staţiile de deşeuri, 
   se scutesc costurile de mânuirea deşeurilor.
- o mare reducere de personal.
- este posibilă o umplere în continuu a staţiei.
- păstrează curat locul de muncă.
- înlocuieşte recipientele mari, scumpe şi care 
   ocupă spaţiu.
- reduce substanţial frecvenţa transportului.
- locul de montare este mic, doar 1,10 x 1,60 m.
- ideal pentru materiale reciclabile
   (de exemplu: cartoane, plastic, lădiţe 
   de lemn, doze etc.) dar şi pentru gunoi.
- este robust construit pentru o funcţionare
   permanentă.
- avantaje: curat, igienic, spaţiu mic şi reducere
   de costuri.

Avantajele clientului

STATIA BALOT

3. Valţul special prinde, rupe şi comprimă deşeurile
la un nivel de comprimare de până la 9:1

4. Deşeurile compactate sunt uşor de colectat şi 
transportat.

Aprecierea
clienţilor noştrii:

Grad mare de 
comprimare

“ Staţia Balot comprimă 
echivalentul a 7m3 
într-un singur sac.”

Amortizare
rapidă

“Salvăm 5 din 6 transporturi 
în aşa fel încât investiţia în 
staţia Balot s-a amortizat în 

mai puţin de un an.

Reduceri de
costuri

“ La început am fost 
sceptic în ceea ce priveşte

economiile realizate.
După puţin timp m-am 
convins că am redus 
considerabil volumul 

transportului deşeurilor.



UNIC IMPORTATOR ÎN ROMÂNIA

Rezultatele compresiei

Rezultate ale compactării obţinute cu staţia Balot

Cartoane Pungi de plastic Styropor Alte deseuri

aprox. 250 kg aprox. 140 kg aprox. 60 kg aprox. 300 - 700 kg

Prin compactarea continuă a deşeurilor introduse, materialul este prins, de valţul 
maşinii, rupt şi comprimat

Tip: PS 8100
Date tehnice
A

B

C

înăltimea încăperii

greutatea netă aprox. 800kg

volumul sacilor               1mc

date electrice

Lătime

Lungime

Înăltime

1.210 mm

1.605 mm

2.200 mm

2.800 mm

2,2 kW

380 V / 50 Hz

Sunteţi într-o companie buna...
Mii de companii, fie în industrie, comerţ sau catering folosesc produsele noastre. 
Următoarea listă este un extras din portofoliu nostru de clienţi:

HYPERMARKETURI
Metro Gruppe
Kaiser’s Kaffee
Plus Discounter
Tengelmann
Aldi
Lidl
Kaufhof
RESTAURANTE
McDonald’s
Little Chef
Beefeater

HOTELURI
London Hilton
Hotel Ritz
Trusthouse Forte
INDUSTRIE
Hella
Michelin
Varta
Liebherr
IND. CHIMICĂ
BASF
Dynamit Nobel

INDUSTRIA AUTO
Volkswagen
Daimler Chrysler
Deutsche Ford
Deutsche Renault
Rolls Royce
ELECTRONICE
3Com
Kodak
Nokia
Hewlett Packard
Sony

BĂNCI
Merrill Lynch
Prudential
Bank of England
Barclays Bank
COMERT
Sotheby’s
Christies’s
SERVICII
Lufthansa
United Artists
MTV Europe
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