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Välj en stark svensk när du väljer balpress
Vår serie balpressar modell LP ger hög-

sta kvalitet på balar av de mest skiftande  

material – allt från papper, plastfolie, alu-

miniumburkar och PET-flaskor till hushålls- 

sopor och verksamhetsavfall. Du får senaste 

tekniken, driftsäkra  system, minskad ener-

giåtgång, kostnadseffektiv produktion.  

Med Presonas breda modellprogram och 

många olika tillbehör erbjuder vi bal-

pressar som är direkt anpassade till de 

specifika behov din verksamhet har. 

I Presona balpressar kan du bala:

Wellpapp, tryckeriutskott, journaler, tid-

ningar, PET-flaskor, aluminiumburkar, 

plastfolie, hushållsavfall, avfallsbränsle 

med mera.

Format på balarna:

• ballängd inställbar upp till 2,5 m

• balvidd 1100 mm

• balhöjd 720 / 750 / 1100 mm

Vi ger dig styrka

Presonas bandningssystem med 5 verti-

kala bandningstrådar har maximal drift-

säkerhet. Få rörliga delar minimerar 

underhållet. Kontrollerad placering av 

varje knut, i hörnen, ger en stabil bal 

med minsta möjliga trådförbrukning. 

Vid balning av expansiva material kan 

Serie LP är utrustad med Presonas unika 

förpressteknik. Förpressen pressar mate-

rialet nedåt för optimal fyllning av press-

kammaren – överflödigt material behöver 

Upp till 40 % lägre energiförbrukning*

Mer än 10 % lägre kostnad för bandningsmaterial**

pressen utrustas med ytterligare ett band-

ningsaggregat där horisontella trådar ger 

maximal stabilitet. Balarna får alltid rätt 

längd och vikt – rakt igenom maximal 

densitet.

För bandning av balar till 

energiproduktion finns ett 

system med brännbart 

bandningsmaterial.

inte skäras av – vilket minskar såväl slitage 

som risk för fastkörning Här sker en för-

komprimering av materialet och hela press-

kraften utnyttjas för komprimering – ingen 

kraft går till spillo för ett skärningsmo-

ment. Vitala maskindelar skonas, energi- 

åtgången minskas och anläggningen blir 

optimalt driftsäker och kostnadseffektiv.

Vår förpress gör halva jobbet

*) **) Genomsnittliga besparingar jämfört med branschsnitt, 
beroende på material och ballängd



Balning av tungt material 
– halverad ifyllnadsöppning

Balning av medeltungt och voluminöst 
material – max ifyllnadsöppning

Presscykel modell DH och XH

Förpress och 
huvudpress i 
utgångsläge. 
Presskammaren 
full.

Våra DH- och XH-modeller 

är utrustade med ställbar 

ifyllnadsöppning för att 

säkerställa optimal kompri-

mering och rätt ballängd vid 

balning av tungt material. 

Presscykeln är densamma, 

men såväl förpress som  

huvudpress startar halvvägs 

in i presskammaren. Volymen 

reduceras där med 50 %.

Förpressen fälls 
ned 45˚.

Förpressvagnen 
går fram.

Förpressen pressar 
ner materialet i 
presskammaren.

Huvudpressen 
komprimerar med 
maximalt tryck.  
Samtidigt fort- 
sätter transport- 
bandet att fylla 
material ovanpå 
förpressen.

Huvudpressen  
arbetar vidare.  
Bandningen startar 
när ballängden är 
den rätta. Transport-
bandet fortsätter  
att arbeta.

Förpressen går  
tillbaka, mate-
rialet som lagrats 
ovanpå förpressen 
faller ner i press-
kammaren.

Förpressen går tillbaka 
på förpressvagnen.

Så här fungerar vår förpressteknik

Förpress och huvudpress i utgångsläge.  
Presskammaren full.

Förpressen pressar ner materialet i  
presskammaren.

Huvudpressen komprimerar med maximalt 
tryck. Samtidigt fortsätter transportbandet 
att fylla material ovanpå förpressen.

Huvudpressen går tillbaka.  
Bandningen startar när ballängden är  
den rätta. 

Förpressen går tillbaka, materialet som  
lagrats ovanpå förpressen faller ner i  
presskammaren

Presscykel modell
EH, VH och CH



Presonas breda produktprogram och det 

stora urvalet tillbehör gör det möjligt att 

inte bara rusta sig för dagens behov utan 

också vara väl förberedd för de krav som 

uppstår i morgon. 

 Din maskin är skräddarsydd efter 

just dina behov och med fokus på sä-

kerhet.

 Vi hjälper dig hela vägen från för-

sta kontakt till dess att maskinen är 

i drift och vi utbildar dig och dina 

medarbetare.

 Du får en lättillgänglig och överskåd-

lig dokumentation.

 Vi ger dig snabb och säker support 

om ett problem skulle uppstå med 

din maskin. Det gäller även tillgång-

en på reservdelar.

 Du får maximal driftsäkerhet genom 

att teckna avtal om förebyggande 

service.

Full kontroll

Operatörsystemet Premi är utarbetat 

för att underlätta kommunikationen 

mellan maskin och människa. Systemet 

är mycket lätt att förstå och erbjuder 

en optimal användning av balpressen 

med bland annat produktionsdata och 

driftsinformation, så att du kan vara säker 

på att jobbet görs så bra som möjligt.

Exempel på tillvalsutrustning:

 Materialfördelare för tidningar 
och journaler

 Korsbandning

 Bandningssystem med brännbart 
bandningsmaterial

 Perforator för PET-flaskor

 Automatisk trådbrottsvakt

 By-pass-anordning för 
förfyllnadstratt

 Inspektionsplattform vid 
förfyllnadstratt

 Storsifferdisplay

 Förhöjningsben

Lätt att underhålla

Trappor och arbetsplattformar vid band-

ningsenhet och materialfördelare är stan-

dard på Presona balpressar. 

Smörjpunkterna har koncentrerats till 

några få lättåtkomliga smörjställen. Det 

ger högsta säkerhet, tillgänglighet och 

bekvämlighet vid skötsel, underhåll och 

service.

Säkerhet i fokus

På Presonas balpres-

sar är alla rörliga 

delar täckta med 

skydd och försedda 

med säkerhetsbrytare. Om en lucka eller 

dörr öppnas under drift stoppas balpres-

sen omedelbart.

Samtliga balpressar är CE-märkta och 

uppfyller kraven i EUs maskindirektiv.

Stark, effektiv, driftsäker = lång livslängd

Enkelt materialbyte

Samma pressmodell kan användas till 

många skiftande material. Det är mate-

rialet som avgör hur pressen ska arbeta. 

I styrsystemets arbetsprogram lagras 

olika parametrar för varje material som 

ska balas. När det är dags att byta bal-

ningsmaterial är det lätt att göra omställ-

ningen från manöverpanelen. Hur driften 

i anläggningen fortgår visas kontinuerligt 

på manöverpanelens display.

Programmera  

balpressens styrsystem  

efter materialens egen- 

skaper – sedan sker  

omställning till annat  

material med ett enkelt 

kommando.

Materialfördelare



ÖREBRO

IL Recycling Partner AB

NORRKÖPING

AB Svenska Returpack

CRÖBERN TYSKLAND 

MBA Cröbern

IL Recycling Partner säljer återvunnet papper till pappersbruk 

i Sverige. Företaget har 14 återvinningsanläggningar i Sverige 

och ett mindre antal i utlandet.

För över 20 år sedan inledde Presona och IL i Örebro sitt samarbete då 

den första balpressen installerades. 

I oktober 2005 invigde IL sin nya återvinningsanläggning i Örebro, 

dimensionerad att ta hand om mer än 150 000 ton per år av återvin-

ningspapper samt plast från hushåll, industri och handel. Fabriken har 

utrustats med det främsta vad avser sorterings- och balningsteknologi 

som nu finns på marknaden. 

Inte minst den ständigt ökande andelen plast fick IL att återigen 

välja Presonas förpressteknik som ger upp till tre gånger så stor ka-

pacitet vid balning av plastmaterial jämfört med många traditionella 

knivpressar. En maskin med förpress producerar också betydligt tyng-

re balar vid pressning av plast.

Till den nya anläggningen inköptes två nya pressar, en LP 100 DH4S 

och en LP 140 XH2S med en inmatningsöppning på hela 

1100 x 2250 mm. LP 140 XH2S har en kombinerad presskraft på  

210 ton, balformat 1100 x 1100 mm och ett kraftpaket på 2 x 75 kW. 

Denna jätte pressar allt från kartong till sönderdelat industriavfall och 

producerar upp till 50 ton eller över 800 kubikmeter per timme.

Svenska Returpack ansvarar i Sverige för pantsystemen av 
aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor. Pantsyste-
met för burkar startade 1984 och för återvinningsbara flaskor 

1994. 

Returpacks uppgift är att informera om pantsystemet, administrera 
ekonomin samt samordna återtagningen av pantförpackningar så att 
systemet fungerar i alla led. Regeringskravet är att återvinna till 90% 
och därmed arbetar Returpack kontinuerligt med aktiviteter och kam-
panjer som främjar och förhoppningsvis ökar pantningen av burkar 
och PET-flaskor.

I fabriken som ligger i Norrköping, samlas alla Sveriges återvunna 
aluminiumburkar och PET-flaskor. I fabriken sorteras, räknas och balas 
materialet för vidare transport till återvinningsföretag. Av burkarna 
tillverkas ny plåt för tillverkning av nya burkar. PET-materialet används 
till nytillverkning av PET-flaskor.

Fabriken som byggdes 2003, hanterar drygt 900 miljoner burkar 
och 400 miljoner PET flaskor årligen. För att hantera dessa flöden är 

anläggningen utrustad med 6 helautomatiska balpressar från Presona 
i storlek från 40 till 100 tons presskraft. Dessutom finns två Presona 
perforatorer för mekanisk perforering av PET-flaskorna – en garanti 
för att maximal balvikt ska erhållas.

Balvikten för perforerade PET-flaskor pressade i en LP 80 VHK  
ligger på ca 400 kg/m³ vilket betyder optimal lastningskapacitet i 
trailer eller container.

Det tyska företaget Linde-KCA-Dresden GmbH som ingår i Lin-

de Group, projekterar, levererar och bygger komplexa anlägg-

ningar till medicin-, kemi- och miljöindustri. 

Under 2003 erhöll Linde en order från SITA Ost GmbH & Co. KG. på 

en MBA-anläggning (Mekanisk-Biologisk-Avfallsbehandling) och i juni 

2005 invigdes Tysklands modernaste och hittills största anläggning 

för upparbetning av industri- och hushållsavfall i Cröbern nära Leip-

zig. Anläggningen som drivs av WEV (Westsächsische Entsorgungs- 

und Verwertungsgesellschaft mbH) är dimensionerad för behandling 

av 300.000 ton industriavfall och hushållsavfall per år.

Det inkommande materialet sorteras, separeras och sönderdelas i 

olika fraktioner. Den organiska fraktionen behandlas biologiskt för att 

kunna deponeras på ett miljösäkert sätt. Den brännbara fraktionen 

males och icke brännbara rester sorteras noggrant bort så att ett hög-

värdigt bränsle erhålles, s k avfallsbränsle.

Materialet som levereras till förbränningsanläggningar för energi-

produktion måste balas för effektiv hantering, lagring och transport.

På anläggningen står två st Presona balpressar av typ LP 50 EHF2 

försedda med bandningssystem för polypropylengarn. Detta material 

är brännbart - ett krav vid balning av avfallsbränsle. Varje maskin har 

kapacitet att pressa mer än 20 ton material* per timme till kompakta 

fyrkantsbalar - lätta att stapla och hantera.

*) beroende på det opressade materialets densitet



Presona LP 50 EH1

Presona LP 100 CH4S

Presona LP 50 VH2

Presona LP 140 XH2S

Presona LP 65 VH2



Presona AB, Box 63, 273 22 Tomelilla. Tel 0417-199 00. Fax 0417-199 32. E-mail sales@presona.se | www.presona.com

Presona AB är en av världens ledande konstruktörer 

och tillverkare av balpressar med förpressteknik för 

effektiv balning av de mest skiftande material - från 

papper och plast till hushålls- och verksamhetsavfall. 

Produktsortimentet omfattar också lufttransportan-

läggningar för grafisk industri, pappers- och för-

packningstillverkare och sorteringanläggningar för 

hushållssopor.

Företaget är beläget i Tomelilla i södra Sverige med 

närhet till kontinenten. Huvudkontor och fabrik huse-

rar i moderna och luftiga lokaler där arbetsmiljön har 

prioriterats. Vi har ett effektivt produktionsflöde och 

samarbetar med etablerade underleverantörer för att 

säkerställa kvaliteten i alla led.

Presonas säkerhets- och miljötänkande genomsy-

rar verksamheten - våra medarbetares arbetsmiljö ska 

vara säker (därför målar vi t ex våra maskiner med 

vattenbaserad färg). Vi har som ett absolut krav att 

den utrustning vi levererar alltid ska erbjuda kunden 

största möjliga trygghet.

PRESONAS BALPRESSAR FINNS (NÄSTAN) ÖVERALLT

Algeriet, Argentina, Australien, Bahrain, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna,  
Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kazakstan, Kina, Korea, Kroatien, Kuba,  

Kuwait, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Malaysia, Marocko, Mexiko, Moldavien, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen, Réunion,  
Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien,  

Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, USA, Vitryssland, Österrike

Presona – en av världens ledande konstruktörer och tillverkare av balpressar ©
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