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SABTECH manufactures vertical and 100% effective vertical presses 
that are excellent for use in pressing waste, carton, plastic and fiber 
cans, etc. The Vertical PET Baling Press 60T is suitable for those custom-
ers who are looking to high volume of waste of cardboard/carton and 
office waste into revenue.

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

لإلستخدام لكبس المخلفات والكرتون وعلب البالستيك وااللياف و غيرها. هذه المكابس 

مناسبة لصناعات إعادة التدوير ، وللعمالء الذين لديهم اماكن اومحالت تجارية متوسطة 

او كبيرة ولديهم مخلفات مثل الكراتين أو البالستيك الخفيف الذي يمكن نقلة وتخزينه 

بسهولة ,لتسهيل عملية المناولة والتخزين.

مكبس البالستك 60 طن



حجم البالة 1400 طول - 900 عرض – 1100 إرتفاع

وزن البالة: يعتمد علي المواد-بوزن أقصي 500 كجم

كهرباء التشغيل:380/220 فولت 3 فاز ,60 هيرتز

وزن الماكينة : 1800 كجم

السعة اإلنتاجية

فتحة التعبئة: 1580مم طول 755 مم اإلرتفاع

قدرة المحرك/الموتور : 7.5 كيلو واط

فتحات لربط البالة: 4

أبعاد الماكينة : 3400 مم إرتفاع – 1750 مم طول – 1200 عرض

الكنترول بي ال سي

Bale Size: 1400mm (L) x 900mm (W) x 1100mm (H)

Bale Weight: According to material up to 500 KG max

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

Machine Weight: 1800 KG

Production Capacity: 1 Ton/h

Feed Opening: 1580mm (L) x 755mm (H)

Motor Power: 7.5Kw (10Hp)

Slots for Tying Bale: 4

Machine Size: 3400mm (H) x 1750mm (L) x 1200mm (W)

Electric Control: PLC
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مناسب للكرتون
والبالستيك الخفيف 

Suitable for cardboard 
& light plastic

Òقفل الباب امليكاني

Mechanical door lock

تقليل الحجم بنسبة 10:1

Reduction in volume 
by a ratio of 10:1

Éصندوق التحكم الكهربا

Electric control panel

غرفة التعبئة

Bale chamber

نظام إخراج البالة

Heavy duty 
ejecting plate

وحدة الهيدروليك

Power pack
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