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Våra balpressar har både automatisk pressning med återgång till öppet läge och möjlighet att köra pressplattan 

manuellt för att t.ex. effektivt kunna ”döda” mjukplasten genom att låta pressplattan stå kvar i pressat läge. 

Styrningen av balpressen sker genom en liten processor som är standard för de flesta av våra balpressar. 

Balpressarna i mellanstorlek kan fås i valfritt utförande, 240 V eller trefas 400 V. 

Som standard levereras balpressarna i RAL 7047 grått utförande men kan givetvis även fås i andra färger. 

För urladdning av den färdiga balen är balpressarna försedda med en mekanisk/hydraulisk urtippningsenhet 

RoDAB/LSM erbjuder ett brett sortiment av balpressar och tillbehör, vid speciella behov eller frågor kontakta Rodabs  

säljare  
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Balpress LSM V5  

 

Balpress för den mindre butiken eller industrin, pressar 

såväl wellpapp som plast. 

Tar liten plats och minskar dessutom utrymmet för ditt 

återvinningsmaterial 

• Pressar med hela 5 tons presskraft. 

• Mycket enkel installation. 

 

 

 

• Inkastöppning:  

• Höjd:   549 mm 

• Bredd: 750 mm  
• Djup:   500 mm  

 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   2015 mm 

• Bredd: 865 mm 

• Djup:   655 mm  

 

• Vikt Maskin: 

• 340kg  

 

• Transporthöjd: 

• 2020 mm  

 

• Typisk balstorlek: 

• Höjd:   700 mm 

• Bredd: 750 mm 

• Djup:   500 mm  

 

• Cykeltid: 

• 28 sek  

 

• Ljudnivå 

• 70 dB 

 

• Presskraft: 

• 5 Ton 

 

• Balvikt:  

• 50-100 kilo beroende på material. 

 

• Strömförsörjning: 

• 230V 10A 

 

Rekommenderas  till mindre butiker, bensinstationer, hotell,  

restauranger och mindre tillverkningsföretag 

Well, papper, plast, 
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Balpress LSM V8 

Balpress för den mindre och medelstora butiken eller industrin där behovet finns för  

ett större inkast för at lättare kunna mata in t.ex. kartonger. 

Pressar såväl wellpapp som plast, kan med fördel även pressa plåtburkar 

Är enkel att montera och finns för både 240 och 400 V 

 

• Inkastöppning:  

• Höjd:   800 mm 

• Bredd: 950 mm 

• Djup:   600 mm  
 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   2270 mm 

• Bredd: 1100 mm 

• Djup:   745 mm 

 

• Vikt maskin:  

• 425kg 

• Transporthöjd: 2282 mm 

 

• Typisk balstorlek: 

• Höjd:   800 mm 

• Bredd: 950 mm 

• Djup:   600 mm 

 

• Cykeltid: 

• 33 sek 

 

• Ljudnivå 

• 70 dB 

 

• Presskraft: 

• 8 Ton 

 

• Balvikt:  

• 100-180 kilo beroende på material. 

 

• Strömförsörjning: 

• 230V 10A 

• 400V 16A 

 

Mellanstor balpress 

Är lämplig där det krävs lite större kapacitet på balpressen. 

Kan användas till ett brett sortiment av material som behöver balas 

snabbt och med stor säkerhet, storleken på golvet som en europapall. 

Rekommenderas för användare med lite större kartonger och material, 

livsmedelsbutiker, sportaffärer, tillbehörsbutiker eller verkstäder.  

Well, papper, plast, burkar. 
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Balpress LSM V20X 

Helt ny i sortimentet, med viklucka som även fungerar som  

arbetsbord vid ilastning. 

Använder sig av två krosslagda cylindrar som medför en lågbyggd 

konstruktion med bibehållen hög presskraft 

 

• Inkastöppning:  

• Höjd:    600 mm 

• Bredd: 1100 mm 

• Djup:     750 mm 

 

 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   1880 mm 

• Bredd: 1695 mm 

• Djup:     865 mm 

 

 

• Vikt Maskin:  

• 1500kg 

 

 

• Transporthöjd: 

• 2100 mm 

 

• Typisk balstorlek: 

• Höjd:   800 mm 

• Bredd: 1100 mm 

• Djup:   750 mm 

 

• Cykeltid:   

• 35 sek 

 

• Ljudnivå 

• 74 dB 

 

• Presskraft: 

• 20 ton 

 

• Balvikt:  

• 200-300 kilo beroende på material. 

 

• Strömförsörjning: 

• 400V 16A 

• 240V 10A 

 

Mellanstor balpress 

Är lämplig där det krävs lite större kapacitet på balpressen. 

Kan användas till ett brett sortiment av material som behöver balas 

snabbt och med stor säkerhet, storleken på golvet som en europapall. 

Rekommenderas för användare med lite större kartonger och material, 

livsmedelsbutiker, sportaffärer, tillbehörsbutiker eller verkstäder.  

Well, papper, plast, burkar. 
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Balpress LSM V16 

 

En kraftfull balpress med stort inkast för något  

större mängder 

  

 

• Inkastöppning:  

• Höjd:    800 mm 

• Bredd: 1100 mm 

• Djup:    750 mm  

 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   2550 mm 

• Bredd: 1695 mm 

• Djup:   870 mm  

 

• Vikt Maskin:  

• 1200kg  

 

• Transporthöjd: 

• 1880 mm  

 

• Typisk balstorlek: 

• Höjd:   800 mm 

• Bredd: 1100 mm 

• Djup:   750 mm  

 

• Cykeltid: 

• 40 sek  

 

• Ljudnivå 

• 74 dB  

  

• Presskraft: 

• 16 ton 

 

• Balvikt:  

• 150-300 kilo beroende på material. 

 

• Strömförsörjning: 

• 400V 16A 

 

 

Mellanstor balpress 

Är lämplig där det krävs lite större kapacitet på balpressen. 

Kan användas till ett brett sortiment av material som behöver balas 

snabbt och med stor säkerhet, storleken på golvet som en europapall. 

Rekommenderas för användare med lite större kartonger och material, 

livsmedelsbutiker, sportaffärer, tillbehörsbutiker eller verkstäder.  

Well, papper, plast, burkar. 
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Balpress LSM V5 MC 

Lämplig balpress för den mindre butiken men där man har två eller fler  

fraktioner som man kan bala parallellt, t.ex. wellpapp och mjukplast. 

 

• Inkastöppning:  

• Bredd: 750 mm  
• Djup:   500 mm  

 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   2015 mm 

• Bredd: 1850 mm 

• Djup:   725 mm 

 

• Vikt Maskin:  

• 450kg 

 

• Transporthöjd: 

• 1750 mm 

 

• Typisk balstorlek: 

• Höjd:   800 mm 

• Bredd: 750 mm 

• Djup:   500 mm 

 

• Cykeltid: 

• 30 sek 

 

• Presskraft: 

• 5 ton 

 

• Balvikt:  

• 50-100 kilo beroende på material. 

 

• Strömförsörjning: 

• 230V 10A 

 

 

 

Flerkammar bal press 

Den ultimate lösningen där flerkammarsystemet erbjuder  

en mångsidighet när det gäller separation redan vid källan. 

Balpressen finns i det utförande  och konfiguration som  

passar dina behov bäst. 

Rekommenderas till dagligvarubutiker; återförsäljare, grossister,  

hotell och restauranger samt industrier. 

Well, papper, plast,  

 

 

HIGH PERFORMANCE MUTLI CHAMBER BALERS 
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Balpress LSM WR1600MC 

Lämplig balpress för butiken, industrin eller serviceverkstaden  

där man har två eller fler fraktioner som man vill bala parallellt,  

t.ex. wellpapp och mjukplast. 

 

• Inkastöppning:  

• Bredd: 1100 mm  
• Djup:   750mm  

 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   2550 mm 

• Bredd: 2740 mm 

• Djup:   1142 mm 

 

• Vikt Maskin:  

• 1480kg 

 

• Transporthöjd: 

• 2330 mm 

 

• Typisk balstorlek: 

• Höjd:   800 mm 

• Bredd: 1100 mm 

• Djup:   750 mm 

 

• Cykeltid: 

• 35 sek 

 

• Presskraft: 

• 16 ton 

 

• Balvikt:  

• 150-300 kilo beroende på material. 

 

• Strömförsörjning: 

• 400V 16A 

 

 

 

Flerkammar bal press 

Den ultimate lösningen där flerkammarsystemet erbjuder  

en mångsidighet när det gäller separation redan vid källan. 

Balpressen finns i det utförande  och konfiguration som  

passar dina behov bäst. 

Rekommenderas till dagligvarubutiker; återförsäljare, grossister,  

hotell och restauranger samt industrier. 

Well, papper, plast, burkar. 
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Balpress LSM V50 för bruksbalar 

 

• Inkastöppning:  

• Höjd:   700 mm 

• Bredd: 1200 mm 

• Djup:   800 mm 

 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   3055 mm 

• Bredd: 1985 mm 

• Djup:   1130 mm 

 

• Vikt Maskin: 

• 1870kg 

 

• Transporthöjd: 

• 2100 mm 

 

• Typisk balstorlek: 

• Höjd:   1000 mm (justerbar) 

• Bredd: 1200 mm 

• Djup:   800 mm 

 

• Cykeltid: 

• 50 sek 

 

• Ljudnivå 

• 74 dB 

 

• Presskraft: 

• 50 Ton 

 

• Balvikt: 

• 350-550 kg beroende på material 

 

• Strömförsörjning: 

• 400V 25A 

 

 

En kraftfull maskin för den lite större industrin eller butiken. 

Är lämplig för well, papper eller plast. 

 

Kan även fås med hydraulisk drift, som gör denna balpress lämplig  

att koppla till traktor, truck eller lastbil för mobil användning t.ex.  

balning av ensilageplast. 
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Balpress LSM V65 

 

Balpress lämplig för hårdplast såsom  

tv chassier, plastdetaljer till bilar och  

andra plastdetaljer 

 

• Inkastöppning:  

• Höjd:   800 mm 

• Bredd: 1200 mm 

• Djup:   800 mm  

 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   3065 mm 

• Bredd: 2005 mm 

• Djup:   1260 mm  

 

• Vikt Maskin 

• 2840kg  

 

• Transporthöjd: 

• 2450 mm  

 

• Typisk balstorlek: 

• Höjd:   900 mm 

• Bredd: 1200 mm (variabel) 

• Djup:   800 mm  

 

• Cykeltid: 

• 65sek  

 

Ljudnivå 

• 76 dB  

  

Presskraft: 

• 65 ton  

 

• Balvikt:  

• 400-650 kilo beroende på material. 

 

 

• Strömförsörjning: 

• 400V 50A 

 

CRT Hård plast balpress 

       Lämplig för bilverkstäder och återvinningsföretag. 

       Well, papper, plast, burkar, bildäck, hårdplast 
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Balpress LSM V50 

Kanalbalpress för större mängder. 

Lämplig för wellpapp, hårdplast, mjukplast,  

aluminiumburkar med flera material. 

 

• Inkastöppning:  

• Bredd: 1310 mm 

• Djup:   1100 mm  
 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   2130 mm (exkl. tratt) 

• Bredd: 1905 mm  

• Längd: 5990 mm  

 

• Vikt Maskin 

• 6600kg 

 

• Transporthöjd: 

• 2150 mm 

 

• Typisk balstorlek: 

• Höjd:    750 mm  

• Bredd: 1100 mm 

• Längd: 1000 mm (variabel) 

 

• Presskraft: 

• 50 ton 

 

• Balvikt:  

• 350-550 kilo beroende på material. 

 

• Cykeltid: 

• 45 sek 

 

Ljudnivå 

• 80 dB 

 

• Strömförsörjning: 

• 15 kW 

• 400V 50A 

 

• Extra utrustning: 

• Diesel drift 

• Mobil version 

• Transportband 

• Kärlvändare 

 

 

 

Rekommenderas för högvolym producenter, återvinningscenter,  

återvinningsföretag, distributionsföretag och centrumanläggningar. 

Well, papper, plast, burkar, hårdplast, hushållssopor. 
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Balpress LSM H70 

Kanalbalpress för större mängder. 

Lämplig för wellpapp, hårdplast, mjukplast,  

aluminiumburkar med flera material. 

 

• Inkastöppning:  

• Bredd: 1960 mm 

• Djup:   1100 mm 

 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   2105 mm (exkl. tratt)  
• Bredd: 2005 mm  

• Längd: 7925 mm  

 

• Vikt Maskin 

• 9000kg 

 

• Transporthöjd: 

• 2200 mm 

 

• Typisk balstorlek: 

• Höjd:   750 mm  

• Bredd: 1100 mm 

• Längd: 1400 mm (variabel) 

 

• Presskraft: 

• 70 ton  
 

• Balvikt:  

• 450-800 kilo beroende på material. 

 

• Cykeltid: 

• 55 sek 

 

• Strömförsörjning: 

• 18 kW 

• 400V 63A 

 

• Extra utrustning: 

• 22 kW 

• Diesel drift 

• Mobil version 

• Transportband 

• Kärlvändare 

• Lastväxlarutförande 

 

 

 

Rekommenderas för högvolym producenter, återvinningscenter,  

återvinningsföretag, distributionsföretag och centrumanläggningar 

Well, papper, plast, burkar, hårdplast, hushållssopor. 
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Glaskross LSM G5 

Användbar till glasflaskor av olika storlekar, lämplig till Pubar, Restauranger, Hotell och Nattklubbar. 

Features: 

• Kan krossa upp till 5000 flaskor per timme, eller 60 - 100 flaskor i minuten 

• Reducerar antalet kärl från 5-6 st till 1 kärl 

• Låg ljudnivå 

• Justerbar kross storlek: 2 – 16 mm 

• Liten yta krävs 

• Kraftfull konstruktion 

• Energi effektiv 

• 1.5 kW Motor 240V 

• CE Certifierad 

• Finns även för marint bruk 
 
Specificationer 

 

• Maskinstorlek: 

• Höjd:   1955 mm 

• Bredd: 710 mm 

• Djup:   1255 mm 

 

Vikt Maskin: 

• 320kg 

 

Transporthöjd: 

• 1900 mm 

 

Reduktion: 

• 5:1 

 

Ljudnivå 

• 76 dB 

 

Strömförsörjning: 

• 230V 10A 

 

Extra utrustning 

• Fler matnings version 

Rekommenderas  till pubar, restauranger, hotell,  

nattklubbar och flasktillverkare 
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Fatpress LSM CP205 

Fatpress med uppsamlingstank för vätska från det  

hoppressade fatet, tanken rymmer 40 liter. 

• Inkastöppning:  

• För fat 205 liter 

 

Maskinstorlek:  

• Höjd:   2560 mm 

• Bredd: 1130 mm 

• Djup:   860 mm 

 

Vikt Maskin: 

• 815kg 

 

Transporthöjd: 

• 2300 mm 

 

Reduktion: 

• 8:1 

 

Strömförsörjning: 

• 400V, 7,5kW 

 

Ljudnivå 

• 76 dB 

 

Cykeltid: 

• 45 sek 

 

Presskraft: 

• 30 ton 
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Kärlpress LSM BP1100 / 660 

Fatpress med uppsamlingstank för vätska från det  

hoppressade fatet, tanken rymmer 40 liter. 

• Inkastöppning:  

• För kärl 660 l 

 

Maskinstorlek:  

• Höjd:   2245 mm 

• Bredd: 955 mm 

• Djup:   1410 mm 

 

Vikt Maskin: 

• 285 kg 

 

Transporthöjd: 

• 2300 mm 

 

Strömförsörjning: 

• 400V, 7,5kW 

 

Cykeltid: 

• 30 sek 

 

Presskraft: 

• 4 ton 

LSM CP 30 

Burk och Oljefilterpress 

Upp till 30 l filtervolym 

• Maskinstorlek:  

• Höjd:   22450mm (1435 utan stativ) 

• Bredd: 1105 mm (615 utan stativ) 

• Djup:   680 mm  

  

Kammarstorlek:  

• Höjd:   475 mm  

• Bredd: 350 mm    

• Djup:   350 mm    

  Vikt 

Maskin: 

• 245kg  

 

Cykeltid: 

• 35 sek  

  

Ljudnivå 

• 70 dB  

 

Presskraft: 

• 8 ton 

 

Strömförsörjning: 

• 240V, 2 kW 
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Tillbehör 

Balband: 

500 m spole,  

13 mm bred 

400 kg brottpunkt 

 

Pirra: 

Bal pirra för enkel hantering av balar 

 

Balreducerare: 

Möjliggör reducering av balstorlek  

 

Burk press Kit: 

För pressning av 25 l kärl och oljefilter 
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Rodab levererar all typ av maskinell utrustning för materialåtervinning eller avfall och hjälper gärna 

till med konsultation, förenklingsarbete och ideer för en enklare hantering och en lägre kostnad som 

resultat. 

Här nedan några bilder på andra produkter inom återvinnings maskiner och logistik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    
RoDAB AB    
Box 53 Radiovägen 1 Phone:  +46-(0)8-742 02 90 E-mail:   info@rodab.se  
135 22 Tyresö 135 46 Tyresö  Web:      www.rodab.se 
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