
Orwak 9020
Vytvořte si vlastní recyklační centrum 
díky lisu Orwak 9020! 
Tento vícekomorový lis nabízí 
možnost okamžitě třídit a lisovat více 
druhů materiálů v jednom zařízení.  
Velký objem lisovacích komor zajišťuje 
pohodlné plnění lisu.  
Celý systém může být rozšířen o další 
lisovací komory.

Více komoroVý systém

efektiVnější Využití času - Vyšší 
produktiVita 
Méně manipulace s odpadem = více času pro Vaše hlavní 
aktivity.

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.

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



Hmotnost lisu CElKEm: 1580 Kg
lisovaCí Komory: 1100 Kg
lisovaCí jEdnotKa: 480 Kg
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*Transportní výška - nutno objednat.  1 Včetně držáků vázací pásky
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SPOTŘEBa EL. ENErGIE

2.7 w / H 800 w / H

POHOTOVOSTNÍ rEŽIM PŘI PLNÉM HODINOVÉM ZaTÍŽENÍ

orWak 9020
okamžité třídění a lisování!

Vysoká kapacita
Orwak  9020 je vysoce výkonný systém s velkým vkládacím otvorem.  
To umožňuje efektivní snížení objemu velkého množství lisovaného odpadu. 

efektiVita
Během lisování odpadu v jedné komoře, zůstává druhá komora volná pro plnění. 
To dále zvyšuje efektivitu celého systému.

rozšířitelný systém
Systém lze jednoduše doplnit o další lisovací  
komory, a to i dodatečně.  
Nechte Orwak 9020, ať roste spolu s Vaší 
společností.   

indikátor balíku
Indikátor Vás upozorní, že lis dosáhl maximálního 
naplnění. 

Vrchem plněný vícekomorový systém 
umožňuje třídit a lisovat odpad okamžitě.

každá lisovací komora pro jeden druh  
odpadu.

orWak 9020 je naVržen pro:

PaPÍrOVý ODPaD
+ kartony  
+ Lepenky 
+ Papírové obaly

kOVOVÉ PLECHOVky 
+ Potravinové
+ Plechovky od barev

OSTaTNÍ kOVy
+ Ocelové pásky

PLaSTOVÉ FOLIE 
+ Stretch folie
+ Plastové obaly

PLaSTOVÉ NáDOBy
+ PET lahve

PLNÍCÍ OTVOr

Šířka:  1100 mm
Výška:  700 mm

LISOVaCÍ 
CykLuS
 
35 vteřin

LISOVaCÍ 
TLak

20 tun, 
200 kN

VELIkOST BaLÍku

Šířka:     1100 mm
Hloubka: 700 mm
Výška:   800 mm

HMOTNOST
BaLÍku

karton: 
až 200 kg
Plasty: 
až 300 kg

HLaDINa 
HLuku

< 70 db (a)

TŘÍDa kryTÍ 

IP 55

NaPájECÍ NaPěTÍ

3-fáze 3x400 V, 
50 Hz

TECHNICkÉ SPECIFIkaCE 

každá lisovací komora je vybavena 
vestavěným systémem pro bezpečné  
vyhození balíku.  
Bezpečnost obsluhy je pro nás prioritou.

Tlak v lisovacích komorách lze nastavit, 
tak aby odpovídal lisovanému materiálu.

1100 x
700 mm

rOZMěry a TECHNICkÉ úDajE

rOZMěry

TOMra s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
Tel: 326 991 089
E-mail: servis@tomra.com
http://tomra.orwak.cz


