Orwak 4100
Výhody
• Úspora nákladov
• Čistota pracovného prostredia
• Úspora priestoru

Ponúka
• Jednofázové pripojenie
• Plne integrované a bezpečné zaistenie
kontajneru
• Najbezpečnejší kontajnerový lis
• Variabilitu pre väčšinu typov kontajnerov
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Orwak 4100
Technické špecifikácie
4100
660L

Bezpečný pomocník

Vrchné plnenie s
veľkým plniacim
otvorom.

1100L

A:2200 mm 2400
B:1342 mm 1342
C:1500 mm 1600
D:*1300 mm2400

mm
mm
mm
mm

*Transportná výška, nutné objednať

Ovládateľný z
Vrchom plnený kontajnerový lis pre
obidvoch strán.
väčšinu kontajnerov až do objemu
1100 litrov. Vďaka veľmi flexibilnému
prevedeniu sa Orwak 4100 prispôsobí
takmer všetkým na trhu dostupným
kontajnerom na štyroch kolesách.

Bezpečný
systém
pre rôzne
typy
kontajnerov.

”Vrecovaný” odpad
Jednoduchý systém pre vjazd a
zaistenie kontajneru zaistí efektívne
lisovanie v pomere od 4:1 až 8:1 podľa
druhu odpadu. Model 4100 je veľmi

Pre kontajnery o
objeme až
1100 litrov

vhodný pre ”vrecovaný” komunálny
odpad určený do spaľovní.

Design

Objem kontajneru
660-1100 litrov

Doba lisovacieho cyklu

Lisy Orwak sú robustné a bezpečné
pre obsluhu, to je našou prioritou.
Vďaka kvalitnej povrchovej úprave
a voľnému prístupu k znečisteným
častiam lisu je údržba veľmi
jednoduchá.

Posuvné dno
lisu ochránia
kolesá kontajneru
pred poškodením.

Bezpečnostný systém zaistí kontajner v správnej
pozícii pred spustením
lisovacieho cyklu.

24 sekúnd

Tlak na odpad
3 tony, 30 kN

Váha (lisu)

650 kg

Celkom:

Hladina hluku

< 70 db (A)

Trieda krytia
IP 55

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

Farba
Základná protikorózna
Práškový lak

Olejová náplň/typ

5 l ISO VG 32-68 SAE 10
od +5 °C a vyššie

Hydraulika

Pracovný tlak:
Maximálny tlak:
Zdvih piestu:

110 bar
140 bar
790 mm

Orwak 4100 je vhodný pre. . .
Papier
Kartóny
Odrezky
Papierové sáčky

Plastové fólie
Zmršťovacie fólie
Plastové sáčky

Plechovky
Hliníkové
Potravinové
Náterové

Plastové obaly
PET fľaše
Nádoby/Fľaše

Ostatné kovy
Kovové spony

Ostatné plasty
Plastové odrezky

Skvelá voľba

Polosuchý odpad
Balený komunálny
odpad
Mokrý odpad
Obaly na džúsy,
Tetra Pac
Špeciálne
Kovové barely
Nebezpečný odpad

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
špecifikácii bez predchádzajúceho upozornenia.
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