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SABTECH manufactures vertical presses, effective 100% and excellent 
for use in compacting waste, cartons, plastic and fiber cans.

ساب تكـ تقوم بتصنيع مكابس رأسية فعالة وأمنة فى التشغيل بنسبة 100% وممتازة 

لإلستخدام لكبس المخلفات والكرتون وعلب البالستيك وااللياف. 

مكابس كرتون وبالستيك 10 
طن , 20 طن , 50 طن
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حجم البالة: 1580 طول – 735 عرض – 1100 إرتفاع

وزن البالة: يعتمد علي المواد, بوزن أقصى 500 كجم

الكهرباء: 220/380 ثالثى الطور 60 هيرتز

وزن الماكينة: 2250 كج

منطقة التعبئة: 1400 طول – 700إرتفاع

المحرك/الموتور: 7.5 ك واط

فتحات التربيط: 6

أبعاد الماكينة:3900 إرتفاع – 2050طول105 عرض

Bale Size: 1580mm (L) x 735mm (W) x 1100mm (H)

Bale Weight: According to material up to 500 KG max

Electric Power: 220 /380V, 3 Phase, 60 Hz

Machine Weight: 2550 KG

Feed Opening: 1400mm (L) x 700mm (H)

Motor Power: 7.5Kw (10Hp)

Slots for Tying Bale: 6

Machine Size: 3900mm (H) x 2050mm (L) x 1050mm (W)
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ISO 9001 2015
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Adjustable 
bale height

Mechanical 
door lock Reduction in 

volume by 
a ratio of 10:1

Electrical 
control panel

Bale chamber

Heavy duty 
ejecting plate

Heavy duty 
ejecting hook

Floating 
retention fingers

إمكانية تعديل
ارتفاع البالة 

Òقفل الباب امليكاني تقليل الحجم
Ëعدل 10:1 

صندوق
 Éالتحكم الكهربا

غرفة البالة لوحة إخراج
بالة متينة وقوية 

Àخطاف مت
إلخراج البالة 

مثبتات للبالة وحدة الهايدروليك
Power pack
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حجم البالة: 1580 طول – 735 عرض – 1100 إرتفاع

وزن البالة: يعتمد علي المواد, بوزن أقصى 500 كجم

الكهرباء: 220 / 380 , 3 فاز , 60 هيرتز

وزن الماكينة: 2250 كجم

منطقة التعبئة: 1400 طول – 700 إرتفاع

المحرك/الموتور: 7.5 ك واط

فتحات التربيط: 6

أبعاد الماكينة: إرتفاع 3900 مم – طول 2050 مم- عرض 105 مم

بساتم هيدروليكية (صنعت في ايطاليا)

Bale Size: 1580mm (L) x 735mm (W) x 1100mm (H)

Bale Weight: According to material up to 500 KG max

Electric Power: 220 /380V, 3 Phase, 60 Hz

Machine Weight: 2550 KG

Feed Opening: 1400mm (L) x 700mm (H)

Motor Power: 7.5Kw (10Hp)

Slots for Tying Bale: 6

Machine Size: 3900mm (H) x 2050mm (L) x 1050mm (W)

Hydraulic cylinder (Made in Italy)
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