Orwak power 3820
ORWAK POWER je nová výrobní
řada paketovacích lisů založená na
inovativním konceptu Black Star.
Silnější, rychlejší a chytřejší pro vyšší
hodnotu Vašich zdrojů!
Vkládací otvor 1500 mm pojme i ty
největší kartonové krabice.

EXTRA
ŠIROKÝ
VKLÁDACÍ
OTVOR
efektivnější využití času - vyšší
produktivita
Méně manipulace s odpadem = více času pro Vaše hlavní
aktivity.

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.

ORWAK power 3820
Velký vkládací otvor pro velké kartonové krabice
silnější

Orwak 3820 je navržen pro:
Papírový odpad
+ Kartony
+ Lepenky
+ Papírové obaly

technologie black star
Inovativní koncept Black Star je založen na principu tahu, místo obvyklého
tlaku.
Výhody:
- hydraullické písty jsou v okamžiku největšího tahu zároveň v nejpevnějším
uložení
- koncept umožňuje použít dlouhý zdvih pístu

Plastové folie
+ Stretch folie (LP)
+ Plastové obaly (LP)

ŠIROKÝ OTVOR PRO VELKÉ KRABICE

ORWAK 3820 nabízí vkládací otvor
šířky 1500 mm, který pojme většinu krabic bez
nutnosti řezání.

Tyto faktory přispívají k vysokému zhutnění do pevných balíků!

odolná konstrukce

Sférické provedení lisu zajistí rovnoměrné rozložení tlaku v lisovací komoře!
Svařování lisu je prováděno dle přísného certifikátu ISO 3834.

chytřejší
inteligentní lis

rychlejší

Nová řídící jednotka je připravena na
shromažďování dat o průběhu lisování, technický
monitoring lisu a externí komunikaci.

rychlý lis, který s Vámi udrží tempo
- Vyšší výkon při nižší spotřebě energie!
- Rychlý lisovací cyklus - pouze 24 vteřin!
- Funkce AUTOSTART

další výhody

- Tichý chod
- Jednoduché ovládání
- Volič materiálu papír / plasty
- Signalizace plného lisu
- Vázání PES páskou nebo vázacím drátem

- Automatické dveře lisu se otevřou za méně než 2 vteřiny

Bezpečnost na prvním místě

Jako jediný v segmentu splňují lisy ORWAK POWER
standarty třídy bezpečnosti D.

rozměry a technické údaje
ROZMĚRY
A
2576 mm

B

C

2075 mm

996 mm

D

E

2575 mm

1144 mm

*

F*

1500 x
650 mm

1980 mm**

*Transportní výška

**Transportní podložky 70mm mohou být odstraněny po vyložení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
pLNÍCÍ OTVOR

lisovací
cyklus

LISovací
tlak

velikost balíku

hmotnost
balíku

hladina
hluku

třída
krytí

hmotnost lisu
celkem

napájecí
napětí

Šířka: 1500 mm
Výška: 650mm

24 vteřin

26 tun,
260 kN

Šířka:
1500 mm
Hloubka: 800 mm
Výška: 1140 mm

Karton:
až 500 kg

< 65 db

IP 55

1220 kg

3x400 V,
50 Hz
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