
Ballepresse
DIXI 4 S

Hydraulisk vertikal ballepresse

….med en presskraft på 4 tonn, en økonomisk, robust og plass-
besparende løsning.

DIXI 5 S-K
6 tonn presskraft

Ballevekt 40 – 60 kg

DIXI 10 S
8,5 tonn presskraft
Ballevekt 50-80 kg

DIXI 18 S
18 tonn presskraft

Ballevekt 140 – 220 kg

DIXI 25 S, 30 S
25 – 30 tonn presskraft
Ballevekt 250 – 360 kg

DIXI 60 S, 80 S
60 – 80 tonn presskraft
Ballevekt 340 – 700 kg
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DIXI 4 S

En velprøvd og økonomisk
hydraulisk ballepresse. 
Alle funksjoner ligger
”gjemt” og bidrar til en kom-
pakt og attraktiv design.
Med innkast fra toppen og en
grunnflate på kun 0,7m2 er
dette en meget plass-
besparende løsning. 
Ypperlig for trange områder,
eller på områder med stor
publikumsferdsel.

• Lett å betjene – høy sikker-
het. Hurtig presstid, auto
matisk tilbakeføring, lavt
støynivå.

• Sperrer forhindrer 
gjenstridig materiale å
”sprette ” tilbake.

• Indikator viser når full 
ballestørrelse er nådd.

• Ukomplisert ballebinding. 

• Lav ballevekt.

• V- formet presskammer for
lettere uttak av ferdige 
baller.

• Robust og kompakt design
gjør vedlikeholdet enkelt.

Tekniske spesifikasjoner
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4 S

Modell DIXI

Motor

Spenning

Presskraft, maks.

Presstid 

Intervalltid 

Åpning (b x h)

Åpningshøyde

Fra gulv

Ballestørrelse

(b x h x d) 

Ballevekt (max)

Total bredde

Total dybde

Total høyde

Total vekt

4 S 

1,5

230/50

4

9

14

60 x 48

120

60 x 55 x 60

30 – 50

77

94
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350

kW 

V/Hz
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* Avhengig av type materialer

Ekstrautstyr:

• Innsats for pressing av bokser • Balletralle

Innsats for pressing av bokser

Lett tilgang til balletråden
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