Orwak 5030

Orwak 5030
Výhody
• Úspora nákladů
• Úspora prostoru
• Čistota pracovního prostředí

Nabízí
•
•
•
•
•

Vrchní plnění
Kompaktní provedení
Jednofázové napájení
Jedinečný systém lisování do pytlů
Ochranu pytle během lisování

TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
tel. +420326991089
mob. +420603545149
email: emil.brozek@tomra.cz

Technické specifikace
5030

Standartní vyprazdňovací výška je 2660 mm,
volitelná je 2 360 mm. Další snížení výšky je
možné - kontaktujte nás.

Orwak 5030

Původní ”klasický” lis
V roce 1971 vyvinul Orwak jedinečný
lisovací systém, kdy je pytel pro
lisování umístněn vně lisovací komory
s otevřeným dnem. To umožňuje použít
model 5030 na většinu odpadů. I přes
tlak 3 tuny v komoře, je lisovací pytel
ochráněn proti protržení.

A:1940 mm
B:785 mm
C:1005 mm
D:*2660 mm
E:1100 mm
*Vyprazdňovací výška

Redukce objemu odpadu
Během 36 vteřin je odpad zredukován
v poměru až 10:1! To znamená větší
čistotu pracovního prostředí, více
prostoru a zvýšení bezpečnosti práce.
A to vše při velkém snížení nákladů
spojených s logistikou odpadů.
Model 5030 je dodáván také v modifikaci pro odstraňování tekutin z obalů,
pro práci v gastro průmyslu a práci s
nebezpečným odpadem.

ø500 mm

Plnící otvor

ø500 mm

Doba lisování

36 vteřin

Talk v komoře

Kompaktní
provedení
umožňuje
jednoduché
umístění lisu

Dobře slisovaný a
zavázaný odpad zabrání nepříjemnému
zápachu.

3 ton, 30 kN

5030

Rozměry lisovaci komory
(vnitřní)
Šířka:
Výška:

ø500 mm
800 mm

Váha (lisu)
Celkem:

Hladina hluku

Volitelné kovové zásobníky pro práci např. se
sklem

< 62 db (A)

Třída krytí

IP 55

Napájecí napětí

230 V, 50 Hz, 10 A

Barva

Základní protikorozní
Práškový lak

Osazen pojezdem
pro lepší údržbu.

Kritické části lisu
jsou vyrobeny z
nerezu.

Paper
Papír
Cardboard
Kartony
Shredded
Odřezky
Paper sacks sáčky
Papírové

Hydraulika

Metal Cans
Plechovky
Aluminium
Hliníkovécans
Food cans
Potravinové
Paint cans
Nátěrové

Pracovní tlak:
Maximální tlak:
Zdvih pístu:
Tlak na cm2:

110 bar
140 bar
790 mm
1,5 kg

Volitelný ruční zdvižný vozík
pro jednodušší manipulaci.

• Orwak financial solutions
• Orwak non-stop service
For further information please contact
Your local Orwak dealer.
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Olejová náplň/typ

8,2 l ISO VG 32-68 SAE 10
od +5 °C a vyšší

Naše řada 5000 byla navržena na
základě požadavků a potřeb zákazníků
po celém světě v různých odvětvích
podnikání.

Our promise to You!

5031

310 kg

Vyvinut na základě
širokých zkušeností z
provozu

Other metals
Ostatní
kovy
Steel
straps
Kovové
špony

Skvělá
volba
Perfect choice

Plastic foil folie
Plastové
Shrink
film (LP)folie
Smršťovací
Plastic
bags sáčky
(LP)
Plastové
Plastic containers
PET bottles
Plastové
obaly
Jugs/bottles
PET lahve
Nádoby/Lahve
Other plastics
Plastic straps
Ostatní plasty
Plastové odřezky

Semi-dry Waste
Polosuchý
odpad
Bagged general
waste
Balený
komunální
odpad
Wet
Juice boxes,
Mokrý
odpad
Tetra paks
Obaly
na džusy,
Tetra Pac
Special
Steel drums
Speciální
Hazardousbarely
waste
Kovové
Nebezpečný odpad

OK Pro ostatní
materiály
OK
Other materials
contactnás
us kontaktujte

Velikost
a váha
balíku/pytle/nádoby
závislá na druhu materiálu.
For
more info.
contact
us or visit our website je
www.orwak.com
Firma
Orwak
si to
vyhrazuje
právo
na změny vwithout
textu aprior
specifikaci
We
reserve
the right
make changes
to specifications
notice.
bez předchozího
upozornění
Bale/bag/bin
weights are
dependent upon material type.
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Mochovská 1671
AB Orwak
250 88
Čelákovice
Box 58, SE-576 22 Sävsjö, Sweden
tel. +420326991089
mob.Tel:
+420603545149
+46 382-157 00, Fax: +46 382-106 07
email:
emil.brozek@tomra.cz
E-mail:
info@orwak.se

www.orwak.cz

www.orwak.com

