
ORWAK 4240
Orwak 4240 je robustní a spolehlilvý 
lis v kompaktním provedení pro 
lisování odpadu ve 240 l nádobě.

Malá základna lisu umožňuje 
jednoduchou instalaci. Obsluha je 
velmi bezpečná a jednoduchá. 

Napájení 230V dovoluje instalovat 
Orwak 4240 téměř kdekoliv.

Vícekomorová konfigurace lisu 
nabízí vrchní plnění. Jednokomorová 
konfigurace funguje na principu 
výměny nádob.

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 4240
Chytré řešení pro komunální odpad!

IDEÁLNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Orwak 4240 je ideální volbou pro provozy kde odpad musí být skladován v 
nádobách ( popelnicích ) např. hotely restaurace apod.     
Lisování přímo do nádoby na odpad výrazně snižuje objem odpadu a přináší 
úspory v odpadovém hospodářství - menší počet svozů odpadu - nižší 
náklady.

CHYTRÝ DESIGN      
Chytrý a kompaktní design, který potřebuje pouze malou podlahovou plochu. 
Jednoduchý přístup pro údržbu a čištění lisu. Vícekomorovou variantu lze dále 
rozšiřovat o další stání. Také v konfiguraci pro 360 l nádoby - Orwak 4360
     

ORWAK 4240 JE NAVRŽEN PRO:

KOMUNÁLNÍ ODPAD - 240 l NÁDOBA

ROZMĚRY A SPECIFIKACE 

VELIKOST NÁDOBY

240 l

LIS. CYKLUS
 
29 vteřin

LISOVACÍ TLAK

1,5t, 15 kN

TŘÍDA KRYTÍ 

  

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

230 V, 50 Hz, 10 A

Rozměry

Single: 2275 mm

Double: 2275 mm

A B C Transportní výška 

Technické parametry

IP 55

Jednokomorová varinata 
s křídlovými dveřmi

Vícekomorová varianta s 
posunem lisovací jednotky 

BEZPEČNÝ A UŽIVATELSKY JEDNODUCHÝ
Bezpečnost a kvalita jsou naší prioritou, proto 
je lis navržen s nejvyšším možným ohledem na 
jednoduchou a bezpečnou obsluhu zařízení. 

Bezpečnostní systémy lisu dovolí spustit lisování 
pouze pokud je nádoba správně a bezpečně vložena. 

Vícekomorová varinata nabízí jednoduché vrchní 
plnění. Jedkomorová konfigurace pracuje na principu 
výměny nádob. Funkce autostart zajistí spuštění 
lisovacího cyklu okamžitě po správném uzavření 
dveří lisu. 

Single: 750 mm

Double: 1475 mm

Single: 920 mm

Double: 920 mm

Single: 2100 mm

Double: 2100 mm

D

Single: 1515 mm

CELKOVÁ HMOTNOST

Single: 220 kg
Double: 320 kg 

LIS. JEDNOTKA
 
Single: 120 kg 
Double: 120 kg


