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KÖVET-HÍREK

„A NILFISK a világ egyik vezető professzionális takarítógép-gyártójaként mindig is nyitott 
volt az innovatív megoldásokra. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon elsőként 
a Malagrow Kft. közreműködésével a NILFISK Production Kft.-nél kerülhetett beüzeme-
lésre a BaleTainer bálázógép, és ezt az új hulladékkezelési technológiát azóta is sikerrel 
alkalmazzuk a mindennapjainkban. A berendezést 2013 decemberében kezdtük el először 
használni elsősorban nagyméretű kartonpapírok, kartondobozok tömörítésére és bálá-
zására. 
Ez olyannyira sikeres volt, hogy egy év elteltével, a 2014-es év végére a bálázott hulla-
dékok értékesítéséből több millió forintos másodbevételünk keletkezett, amely 2015-re 
több mint kétszeresére növekedett. Eddigi számításaink szerint ez a pozitív tendencia az 
idei évben tovább folytatódik. Csak ajánlani tudjuk ilyen bálázógép alkalmazását minden 
olyan gyártó és kereskedő vállalatnak, ahol nagy mennyiségű hulladék keletkezik a mun-
kafolyamatok során.” 

Csepella Edina, 
a NILFISK EHS-koordinátora

„Több időt az üzletre, kevesebbet a hulladékkezelésre”
Sikeres hulladékkezelés-optimalizálási szakmai nap Szigetszentmiklóson

Várakozáson felüli érdeklődés kísérte a KÖ-
VET Egyesület tagvállalata, a Malagrow Kft. 
és annak egyik ügyfele, a NILFISK Production 
Kft. közös szakmai rendezvényét Sziget-
szentmiklóson. A vendégek nemcsak a kor-
szerű hulladékkezelési technológiákkal is-
merkedhettek meg, hanem a gyárlátogatást 
követően megtekinthették a BaleTainer au-
tomata bálázógép hatékony működését is. 

A BaleTainer a Strautmann Umwelttechnik 
GmbH új és egyedülálló fejlesztése, amelyet 
hazánkban először a NILFISK Production 
Kft.-nél helyeztek üzembe. A gép innovatív 
kialakításának köszönhetően a bálázás és 
brikettálás egyedi kombinációja valósulhat 
meg, mely elsősorban kartonpapír, papír, 
fólia és PET-palackok hatékony bálázására 
szolgál. Egyedi préselési technológiája ab-
ban rejlik, hogy míg a legtöbb bálázó a bá-
lákat 1 egységben készíti, a BaleTainer 3-4 
cikkelyben állítja elő azokat, ennélfogva nem 
szükséges nagy préserő, több energia és hely 
takarítható meg.

Miért éri meg bálázni a hulladékot?
A szakmai nap sikere nem volt véletlen, hi-
szen egyre több vállalat ismeri fel a hatékony 
hulladékkezelésben rejlő lehetőségeket. A 
Strautmann bálázógépek közvetlenül a hul-
ladékok keletkezési helyére telepíthetők, így 
azok belső szállítása nem vesz igénybe sok 

időt. Helytakarékosság szempontjából is 
ideális választás a helyben történő bálázás. 
Mindemellett megoldja a nagy és erős kar-
tondobozok tömörítési problémáját is. Nagy 
előnye még, hogy csökken a hulladék elszállí-
tásának költsége, illetve az ezzel együtt járó 
szén-dioxid-kibocsátás. A bálák akár köz-
vetlenül is szállíthatók feldolgozásra.   Nem 
utolsósorban a megfelelően kezelt hulladé-
kok bevételi forrást is jelenthetnek, ugyanis 
a bálák sűrűségének növekedése egyenes 
arányban növeli azok piaci értékét, valamint 
a hulladéktermelő közvetlenül kontrollálja a 
kimenő hulladék mennyiségét.  

Csepella Edina, a NILFISK EHS-koordinátora 
előadásában részletesen ismertette az ér-
deklődőkkel, milyen pénzügyi és egyéb elő-
nyökkel járt a hulladékkezelés átalakítása. A 
NILFISK Production Kft. kimutatásai szerint 
már az első évben megtérült a befekteté-
sük, a 3. évben pedig folyamatosan növekvő 
(többmilliós) pozitív eredményt tudnak rea-
lizálni a bálázott hulladékok értékesítésével. 
A szakmai nap résztvevői az előadások során 
részletesen megismerhették, hogy az egyes 
hulladéktípusok hatékony tömörítéséhez mi-
lyen géptípusok nyújtanak maximális megol-
dást, továbbá betekintést nyertek a KÖVET 
tevékenységébe, eredményeibe, terveibe. 

Az eseményről kapott pozitív visszajelzé-
sek alapján bízunk abban, hogy egyre töb-
ben fogják alkalmazni a Malagrow Kft. által 
bemutatott eredményes hulladékkezelési 
módszereket, és így nemcsak a hatékony 
vállalati működéshez járulhatnak hozzá, ha-
nem egy élhetőbb környezet megteremtésé-
hez is.
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