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Výhody
• Úspora nákladov

• Úspora priestoru

• Čistota pracovného prostredia

Ponúka
• Predné plnenie

• Kompaktné prevedenie

• Malú podlahovú plochu pr e prevádzku

• Nastaviteľnú veľkosť balíku

• Vybavený funkciou autoštart

• Nový design

• Jednoduchú obsluhu

• Indikátor údržby a servisu
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• Jednofázový el. prívod



veľmi jednoduchá. V režime pre plasty

zostane lisovaný materiál pod tlakom po

dobu 30 sekúnd pre efektívnejšie

vytlačenie vzduchu z objemných

ľahkých plastov.

Automatický štart pre
efektívnu prevádzku
Táto funkcia zaistí, že lis sa spustí

okamžite po uzatvorení dverí.

Miesto pre návod

Priehľadný kryt

pre jednoduchšie

zavádzanie viazacej

pásky

Integrované
madlo dverí  

Kompaktný a flexibilný lis -
presne tam, kde ho potrebujete
Orwak 3110 je perfektnou voľbou pre

Orwak 3110

Technické špecifikácie

3110
A:1990 mm
B:  866 mm
C:  680 mm
D:1365 mm
E:  648 mm

704 x 458  
mm  

Kontrolka
plného lisu

Servisný
indikátor

Nastaviteľná
veľkosť balíku

Nastaviteľná veľkosť balíku
Výsledné balíky lisovaného materiálu

je veľmi jednoduché premiestniť vďaka

dodávanému vozíku. Orwak 3110 ponúka

nastaviteľnú výšku balíku v troch

možných veľkostiach.

Tichá prevádzka
Vďaka novému typu hydraulickej

jednotky, Orwak predstavuje týmto

modelom novú radu s veľmi nízkou

hladinou hluku.

Plniaci otvor
Šírka:
Výška:

704 mm
458 mm

Dĺžka lisovacieho cyklu
27 sekúnd

Tlak v komore
Nízky tlak 3 t,30 kN

Vysoký tlak 4 t,40 kN

Veľkosť balíku
Šírka: 700 mm
Hĺbka: 500 mm
Výška:  ≈ 600 mm

Váha balíku
Kartóny:
Plasty:

až 50 kg
až 70 kg

Rozmer lisovacej komory
(vnútorný)
Šírka: 700 mm
Hĺbka: 500 mm
Výška: 1008 mm

Váha (lisu)
Celková: 328 kg

Nový estetický design 

Orwak 3110 je vhodný pre ...
Hladina hluku

62.3 db (A)

Trieda krytia
IP55

Napájacie napätie
Jednofázové - 230 V, 50 Hz, 10 A

Farba
Protikorózna základová
Vrchný práškový lak

Olejová náplň/typ
5 l /ISO VG 32-68 SAE 10
od +5°C a vyššie

Papier

Kartóny
Odrezky

Papierové sáčky

Plechovky
Hliníkové
Potravinové

Náterové

Ostatné kovy
Kovové spony

Plastové fólie

Zmršťovacie fólie

Plastové sáčky

Plastové obaly
PET fľaše
Nádoby / Fľaše

Ostatné plasty

Plastové odrezky

Polosuchý odpad

Balený komunálny
odpad

Mokrý odpad

Obaly na džúsy,

TetraPac

Špeciálne

Kovové barely

Nebezpečný odpad

Skvelá voľba OK Pre ostatné materiály nás kontaktujte   

Veľkosť a váha balíku/vreca/nádoby je závislá na druhoch
materiálov. Firma Orwak si vyhradzuje právo na zmeny v texte a
špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.

                                                       www.orwak.sk 

Hydraulika
Pracovný tlak:
Maximálny tlak:
Zdvih piestu:

115 bar
140 bar
640 mm

prevádzky s malým množstvom odpadu.

Model 3110 je najmenším spredu plneným

lisom z našej ponuky. Vďaka malej výške v materiálu

kombinácii s malým pôdorysom je možno

model 3110 umiestniť naozaj kdekoľvek!

Orwak 3110 je malý, ale veľmi efektívny

lis s pomerom lisovania 7:1!

Funkcie pre výber materiálu
Zmena druhu lisovaného materiálu je

Tlačítko pre výber
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