
 
 
 

ХИДРАВЛИЧНИ БАЛИРАЩИ ПРЕСИ ЗА МЕТАЛНИ 

ОТПАДЪЦИ Y81T 

 

 
   
 Y81T-63  
   
  
 Y81T-100 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

     Y81T-125A 
  
 
Предназначение: Използва се за балиране чрез пресоване на метални отпадъци и 
стружки - железни, алуминиеви, медни и др. в машиностроителни заводи, рециклиращи 
бази и металургични предприятия. 
 
Технически данни: 
 

Модел  Y81T – 63 Y81T – 100 Y81T- 125А 

Номинално усилие тон 63 100 125 

Камера за зареждане 

LxWxH 

мм      
          

1000х600х500 1000х700х550 1200х700х600 

Пресован пакет мм      200х200 250х250 300х300 
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WxH              

Тегло на прес. пакет от 
железни отпадъци 

кг        
          

25 -30 45-55 60 -80 

Производителност  Т/час около 0,9 – 1,1 около 1,1  - 1,3 около 1,2 – 1,6 

Мощност на елмотора   kW  7,5 11 15 

Тегло на пресата  кг около 4500 около 5200 около 5500 

Хидравлични цилиндри: номинално усилие 

- главен цилиндър kN 630 1000 1250 

- страничен цилиндър kN 500 800 800 

- затварящ цилиндър 
/горен капак/ 

kN 240 240 240 

- страничен цилиндър 
/изваждане на пакета/ 

kN 80 80 80 

- Работно налягане на 
цилиндрите 

Мра 25 25 25 

Хидроагрегат: 

Номинално налягане на 
помпата         

Мра  31,5 31,5 31,5 

Резервоар за масло литра 180 300 455 

 
 
БАЗОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Изваждане на пресования пакет  –  странично с избутване на пакета 
2. Управление  – ръчно на клапаните на цилиндрите 

 
Цени без ДДС на базовите изпълнения на балиращите преси: 
 

1. Y81T-63  -    30 000 лв. 
2. Y81T-100 -   
3. Y81T-125A - 

 
 
Принцип на работа: 
 
Металните отпадъци се поставят в камерата за зареждане /пресоване/. Задейства се 
затварящия цилиндър на горния капак, който в долно положение трябва да се заключи. В 
определен ред се включват главния и страничния цилиндър, които извършват пресоването 
на отпадъците и се връщат в изходно положение. Отключва се горния капак и със 
затварящия цилиндър се вдига в изходно положение. Задейства се страничния цилиндър и 
пресования пакет се изважда  странично с избутване. При ръчно управление цилиндрите 
се командват с трипозиционни разпределители /клапани/. 
 
Гамата хидравлични балиращи преси Y81 е много голяма и включва : 
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  - Преси Y81F с маховидно извеждане на балираните отпадъци и номинално усилие 
от 63 до 500 тона 

- Преси Y81T със странично извеждане на балираните отпадъци и номинално 
усилие от 63 до 500 тона                                  

- Преси Y81Q с челно извеждане на балираните отпадъци и номинално усилие от 
100 до 250 тона 

 
Техническите данни и моделите на пресите могат да се съгласуват съгласно изискванията 
на клиента. 
 
Всички преси се изпълняват с ръчно или програмно управление съгласно договора с 
клиента. 
 
Пресите не изискват фундаментиране. 
 
По-големите и по-скъпи преси се използват основно в бази за рециклиране на метални 
отпадъци и в металургични предприятия. При  интерес, клиентите ще получат подробна 
допълнителна информация за пресите от тази гама и конкретни оферти. 
 
 
Друго оборудване за балиране на отпадъци: 

1. Вертикални хидравлични преси за балиране на неметални отпадъци – хартия, 
текстил, пластмаси и др. 

2. Различни видове хидравлични преси за брикетиране на метални отпадъци. 
3. Алигаторни и гилотинни ножици за нарязване на метални отпадъци. 
4. Хоризонтални хидравлични преси за неметални отпадъци и др. 

Допълнителна информация и оферти – при конкретен интерес на клиента. 
 
ЦЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ: 

Цени: Лева, без ДДС 

Срок на доставка и  

Схема на плащане: 

При наличност в наш склад     

-100 % преди получаване         

   При поръчка – 4 до 6 месеца след 

договор и 

    -30% авансово плащане 

    -70% преди получаване 

Място на доставка:       Склад на ПОЛИМЕТА С ООД - гр.София, 

натоварена на превозно средство на купувача     

Произход:  HARRIS  – Китай 

Сервиз:       Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз 

Гаранционен срок:       12 месеца 

Валидност на оферта:        Всички цени са валидни до 31.12.2017г. 

 
ПОЛИМЕТА С ООД 


