
Ballepresse
DIXI 5 S-K

Hydraulisk vertikal ballepresse

Med presskraft på 6 tonn,
en velprøvd robust presse med mulighet for flere kammer

DIXI 4 S
4 tonn presskraft

Ballevekt 30 – 50 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 5 S-K

Basismodellen av DIXI 5 S – K
leveres med et presskammer,
men kan utvides med flere
ekstra kammer etter ønske.
Presstemplet beveges enkelt
fra et kammer til det neste.
Velegnet til materialer som
papir, kartong, bølgepapp,
folier og plast.

• Lett å betjene – høy 
sikkerhet.

• Hurtig presstid, automatisk
tilbakeføring, lavt støynivå.

• Sperrer forhindrer 
gjenstridig materiale i 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

5 S-K

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

5 S-K

1,5

230/50  400/50 

6

14

19

68 x 39

87/138

70 x 55 x 70

40 – 60

86

100

177

550

kW 

V/Hz

t

s

s

cm

cm

cm  

kg

cm

cm

cm

kg

* Avhengig av hvilket presskammer. ** Avhengig av type

materialer. Det tas forbehold om endringer i farger og

evt. tekniske detaljer.

Ekstrautstyr:

• Innsats for pressing av bokser. 

• Ekstra presskammer.

• Balletralle. 

Balletralle letter arbeidet 

(ekstrautstyr).

Ekstra presskammer (ekstrautstyr).

86 100

17
7
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