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.

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 9020
Okamžité třídění a lisování!

Orwak 9020 je navržen pro:

Vrchem plněný vícekomorový systém
umožňuje třídit a lisovat odpad okamžitě.
Každá lisovací komora pro jeden druh
odpadu.
Tlak v lisovacích komorách lze nastavit,
tak aby odpovídal lisovanému materiálu.
Každá lisovací komora je vybavena
vestavěným systémem pro bezpečné
vyhození balíku.
Bezpečnost obsluhy je pro nás prioritou.

Papírový odpad
+	Kartony
+ Lepenky
+ Papírové obaly

Plastové folie
+ Stretch folie
+ Plastové obaly

kovové plechovky
+ Potravinové
+ Plechovky od barev

Plastové nádoby
+ PET lahve

ostatní kovy
+ Ocelové pásky

Vysoká kapacita

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

Rozšířitelný systém

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

Efektivita

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

Indikátor balíku

Indikátor Vás upozorní, že lis dosáhl maximálního
naplnění.

rozměry a technické údaje
ROZMĚRY
A

B

2470 mm

C

2480 mm

D

968 (1135l) mm

E

F*

1380 mm

1900 mm

1

2175 mm

Hmotnost lisu CELKEM: 1580 kg
Lisovací komory:
1100 kg
LIsovací jednotka:
480 kg

*Transportní výška - nutno objednat. 1 Včetně držáků vázací pásky
1100 x
700 mm

SPOTŘEBA EL. ENERGIE
POHOTOVOSTNÍ REŽIM

PŘI PLNÉM HODINOVÉM ZATÍŽENÍ

2.7 W / H

800 W / H

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
pLNÍCÍ OTVOR

lisovací
cyklus

LISovací
tlak

velikost Balíku

hmotnost
balíku

hladina
hluku

třída krytí

napájecí napětí

Šířka: 1100 mm
Výška: 700 mm

35 vteřin

20 tun,
200 kN

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

Karton:
až 200 kg
Plasty:
až 300 kg

< 70 db (A)

IP 55

3-fáze 3x400 V,
50 Hz
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