
ORWAK 3420
Model Orwak 3420 je založen na 
inovativním konceptu hydraulického 
systému.  

Silnější, rychlejší a chytřejší pro vyšší 
hodnotu Vašich zdrojů!

Orwak 3420 je univerzální lis pro 
lisování papírového a plastového 
odpadu.

Lisovací cyklus pouze 24 vteřin a 
posuvné dveře přispívají k maximální 
možné efektivitě.

SNÍŽENÍ OBJEMU  
Menší objem materiálu = méně nutné manipulace 
s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.                
Méně přepravy = snížení emisí CO2.

VÍCE MÍSTA 
Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro 
skladování odpadu. Méně místa pro odpad = více místa 
pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ 
PRODUKTIVITA 
Méně manipulace s odpadem - více času pro Vaše klíčové 
aktivity. 
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ORWAK 3420
Skvělá volba pro kartony a plasty!
Posuvné dveře pro pohodlnější plnění!

TICHÝ CHOD PRO LEPŠÍ PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Díky tiché hydraulické jednotce, lis zlepšuje pracovní 
prostředí pro personál.
Tichý chod umožňuje lis instalovat i v prostoru pro 
případné koncové zákazníky.       
                                               
VOLIČ MATERIÁLU PAPÍR / PLASTY  
Volba druhu materiálu probíhá stisknutím jednoho 
tlačítka. Možnost nastavení velikosti balíku.  

CHYTRÁ KONSTRUKCE   
Trasportní výška pouze 1980 mm umožňuje 
jednodušší přepravu lisu a rychlou instalaci.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Orwak 3420 splňuje požadavky pro standart 
bezpečnostní třídy D.     

INOVATIVNÍ KONCEPT BLACK STAR
- je založen na principu tahu, na místo obvyklého tlaku
- v okamžiku největšího tahu jsou pístnice v nejpevnějším uložení
- koncept umožňuje použít dlouhý zdvih pístu pro lepší zhutnění materiálu

ODOLNĚJŠÍ KONSTRUKCE
- sférické provedení lisu zajišťuje rozvnoměrné rozložení tlaku v lisovací komoře
- svařování lisu probíhá dle přísného certifikátu ISO 3834

RYCHLÝ LIS, KTERÝ S VÁMI UDRŽÍ TEMPO
- vyšší výkon při nižší spotřebě energie      
- rychlý lisovací cyklus - 24 vteřin  
- funkce AUTOSTART - spustí lisování okamžitě po uzavření dveří lisu

POSUVNÉ DVEŘE PRO JEŠTĚ VYŠŠÍ EFEKTIVITU
- posuvné dveře se automatický otevřou po každém lisovacím cyklu
- posuvné dveře se otevřou za méně než 2 vteřiny

ORWAK 3420 JE NAVRŽEN PRO:

PAPÍROVÝ ODPAD
+ Kartony 
+ Lepenky 
+ Papírové obaly

PLASTOVÉ FOLIE 
+ Strech folie
+ Plastové obaly

ROZMĚRY A SPECIFIKACE 

PLNÍCÍ OTVOR

Šířka:  1200 mm
Výška:  520mm

LIS. CYKLUS
 
24 vteřin

LISOVACÍ TLAK

26 t, 260 kN

VELIKOST BALÍKU

Šířka:  1200 mm
Hloubka: 800 mm
Výška:  1150 mm

VÁHA BALÍKU

Kartony: 
až 400 kg
Plasty: 
až 450 kg

HLADINA 
HLUKU

TŘÍDA KRYTÍ 

  

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

3 fáze, 3 x 400V, 50Hz

Rozměry

HMOTNOST LISU CELKEM: 1080 kg

Technické parametry

65 db (A) IP 55

1200 x 
520 mm

A B C D E               

2380 mm 1775 mm 1060 mm 2325 mm 1153 mm 1980 mm**

Transportní výška 
bez podložek


