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Orwak 3115
Výhody
• Úspora nákladů 
• Čistota pracovního prostředí
• Úspora prostoru a nákladů
• Jednofázové napájení

Nabízí
• Přední plnění 
• Velice kompaktní provedení při zachování výkonu 
• Jedinečný systém křížového vázání
•  Funkci autostart a volbu materiálu
• Nastavitelnou velikost balíku
• Moderní design
• Indikátor údržby a servisu

TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
tel. +420326991089



Orwak 3115

Model 3115 doplňuje řadu malých lisů 
3105 a 3110 z portfolia Orwak.  
 Avšak je mnohem výkonnější při 
zachování kompaktního provedení 
menších modelů. 
 Orwak 3115 je ideální pro papírové 
nebo plastové odřezky. Nastavení lisu 
lze velmi snadno měnit pomocí tlačítka 
na ovládacím panelu. 
  

Nastavitelná velikost balíku
Balíky kartonu dosahují hmotnosti  
až 60 kg. Orwak 3115 nabízí jednochou 
volbu velikosti balíku.

Technické specifikace
Rozměry
3115
A: 1990 mm 
B: 940 mm  
C: 790 mm 
D: 1535 mm  
E: 650 mm  
 

Kompaktní a výkonný lis, přesně 
tam, kde ho potřebujete

Velikost plnícího otvoru
Šířka: 800 mm
Výška: 460 mm

Doba lisovacího cyklu
 33 vteřin

Tlak v komoře
HP 6 tun, 60 kN
LP  4 tun, 40 kN

Velikost balíku
Šířka: 800 mm
Hloubka: 600 mm
Výška: 600 mm

Hmotnost balíku
Kartony: až 60 kg
Plasty: až 80 kg

Rozměry lisovací komory
(vnitřní)
Šířka: 700 mm
Hloubka: 500 mm
Výška: 1008 mm
Hmotnost lisu
Celkem: 380 kg

Hladina hluku 62.4 db (A)

Třída krytí IP 55

Napájecí napětí
230 V, 50 Hz, 10 A
Barva
Dvouvrstvý práškový lak
Olejová náplň/typ
6.5 l, ISO VG 32-68 SAE 10  
od +5 °C a vyšší

Hydraulická data
Pracovní tlak: 80/120 bar
Maximální tlak: 140bar
Zdvih pístu: 640 mm

Funkce autostart pro 
efektivní lisování
Díky této funkci se spustí lisovací cyklus 
okamžitě po uzavředí dveří lisu. 

 Tlačítko pro 
volbu materiálu

Indikátor 
plného 
lisu

 Servisní indikátor

Průhledný kryt 
pro vázací pásky

Integrovaná 
pojistka dveří

Přehledný ov-
ládací panel

Nový design

Nastvení velikosti 
balíku 

www.orwak.cz

800x460
mm

Tichý chod
Díky nové hydraulické jednotce 
představuje ORWAK novou řadu tichých 
lisů. Tím výrazně zlepšuje pracovní 
prostředí pro obsluhu lisu.

Připraven pro křížové vázání
Orwak 3115 je vybaven systémem pro 
křížové vázání. Díky tomu lisovaný 
materiál drží lépe v balíku a je možné 
lisovat malé a nesourodé kousky.

Paper
	 Cardboard	
	 Shredded	
	 Paper	sacks

Metal Cans 
	 Aluminium	cans	
	 Food	cans	
	 Paint	cans

Other metals 
	 Steel	straps

Plastic foil 
	 Shrink	film
	 Plastic	bags

Plastic containers 
	 PET	bottles	
	 Jugs/bottles

Other plastics  
	 Plastic	straps	

Semi-dry Waste
	 Bagged	general	waste

Wet 
	 Juice	boxes,		
	 Tetra	paks

Special 
 *Steel	drums
	 Hazardous	waste

The Orwak 3410-SD takes care of most of your waste

Papír
 Kartony 
  Odřezky 
 Papírové sáčky

Plechovky 
 Hliníkové
 Potravinové 
 Nátěrové

Ostatní kovy 
 Kovové špony

Plastové folie 
  Smršťovací folie
  Plastové sáčky

Plastové obaly  
 PET lahve 
 Nádoby/Lahve

Ostatní plasty  
 Plastové odřezky 

Polosuchý odpad
 Balený komunální 
odpad

Mokrý odpad 
 Obaly na džusy,  
 Tetra Pac

Speciální 
 Kovové barely
 Nebezpečný odpad

Orwak 3115 je vhodný pro. . .

Skvělá volba OK Pro ostatní materiály nás kontaktujte

Velikost a váha balíku/pytle/nádoby je závislá na druhu materiálu.
Firma Orwak si vyhrazuje právo na změny v textu a  specifikaci 
bez předchozího upozornění


