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ReTec develops, constructs and manufactures special machines for 
the waste and recycling industry. We offer practical solutions to our 
customer’s needs, helping them increase profitability in their business.
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I samarbejde med Whitham Mills Engineering tilbyder vi Godswill twin ram bal-
lepressere og kanalballepressere i Skandinavien og Tyskland. Her komprimeres 
affaldet til fuldformede baller, hvilket letter håndteringen af ballerne og reducerer 
transportomkostningerne.

For at imødekomme ethvert behov uanset kapacitet og materiale tilbydes der alt fra 
semi-automatiske ballerepressere til nøglefærdige løsninger med integrerede kanal- 
og twin ram ballepressere og transportbånd. 

Godt designede og kraftige ballepressere for forskellige affaldsstrømme
Ballepresserne kan håndtere et bredt udvalg af materialer, såsom:

Ballerepresserne er produceret af materialer af høj kvalitet og er designet med kun-
den for øje. Det sikrer en robust, driftssikker og samtidig nem-at-betjene-og-ved-
ligeholde ballepresser. Ballepressesystemet kan, takket være mere end 20 års 
erfaring, designes til at passe ind og fungere problemfrit med både et nyt eller et 
eksisterende anlæg. 

BALLEPRESSERE

• Pap
• Papir
• RDF / SRF
• MSW

• Aluminium / tin dåser
• PET
• HDPE / LDPE
• Folie

• Isoleringsmateriale
• Tekstiler
• ASR
• Stansningsskrot



Fordele
Når Godswill ballepressen er i drift er der en række forde-
le som inkluderer:
• Fuldautomatisk
• Høj kapacitet
• Tætte baller med høj vægt
• Lavt energiforbrug
• Fjernsupport og diagnostik
• Live balllepresse-portal
• Nem vedligeholdelse
• Omfattende træningsprogram on-site 

For at effektivisere presseprocessen kan man som option 
tilvælge f.eks. PET perforator, dobbeltbindingssystem, 
spandevender, transportbånd, papirsfluffer, Hardox slid-
plader, anti-blokerer, hydraulisk tragtreducering mv.

Kanalballepressere
• Eminente til store mængder af materialer med én af
 faldsstrøm såsom pap og papir
• Disse maskiner, som kan klare kapaciteter på op til 50 
 tons pr. time, er velegnede til at køre i døgndrift med et 
 fuldautomatisk fødebånd
• Materialet presses mod bagsiden af den forrige balle 
 indtil en ny balle er lavet. Lansehoveder tager wiren fra 
 begge sider og snor enderne sammen, hvilket holder 
 ballen sammen. 

Twin ram balllepressere
• Perfekte til et bredt udvalg af materialer fra alt fra pap 
 og HDPE til RDF og LDPE folie. Twin ram ballepressen 
 formår at lave baller med høj vægt uden at gå på kom
 promis med kapaciteten
• Op til 25 forprogrammerede indstillinger, hvilket giver 
 plads til evt. fremtidige ændringer i affaldsstrømmen
• Materialet komprimeres op mod en forstærket stålvæg, 
 hvilket øger densiteten. Herefter binder maskinen auto-
 matisk en stålwire, plastbånd eller wrap rundt om ballen.


