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Špeciálne oceľové ”zuby” 
– efektívne rozdelia materiál 
počas lisovania do lisovacieho 
tunelu. 

Vysoký výkon 
– tlakom 30-50 ton je 
odpad lisovaný do balíkov o 
rozmeroch: 
(H) 800 mm x (Š) 1100 mm 
x nastaviteľná dĺžka pre opti- 
málnu logistiku 
Drôtový viazací systém 
– automatický systém pevne 
a spoľahlivo zaistí každý 
balík, pre viazanie sa používa 
drôt o priemeroch 2.8-3.3 mm. 

Plne automatický 
– vstupné fotobunky spustia 
lis okamžite po naplnení 
násypky. 

Veľká kapacita 
– motory o výkone od 6.2 do 
22 kW ponúkajú ideálny výkon 
pre kapacitu 
od 104 do 265 m3/h nezpra- 
covaného odpadu.

Funkcie pre najvyššiu efektivitu 
Voľba materiálu 
– tým je zaistený najvyšší 
možný výkon pre rôzne 
druhy materiálu. 

Jednoduchá obsluha 
– veľmi jednoduchý ovládací 
panel, v prípade potreby, 
zaistí možnosť manuálneho 
ovládania. 

Vyhrievanie/chladenie 
oleja 
– pre vonkajšiu prevádzku je 
možné rozšírenie 
o vyhrievanie oleja alebo 
chladenie pre uzatvorené 
prevádzky s teplotou 
vyššou než 30 °C. 

Počítadlo balíkov 
– umožňuje presnú správu v 
odpadovom hospodárstve. 

Zdvih pre kontajnery 
– voliteľne použiteľný pre 
veľa rôznych druhov 
kontajnerov. 



Plne automatická 
            prevádzka 

Horizontálne lisy Orwak sú dodávané v 
niekoľkých rôznych veľkostiach, aby obstáli aj 
v tých najnáročnejších aplikáciách. A pritom 
zostala zachovaná najvyššia efektivita pri lis- 
ovaní papierového a plastového odpadu. 

Obsluha všetkých modelov je veľmi jednoduchá. 
Po krátkom školení môže naše plne 
automatické horizontálne lisy používať 
naozaj každý. Všetky modely Orwak sú 
konštruované s dôrazom na bezpečnú prevádzku. 

Orwak 2130 AT, 6.2 kW 
• Výhodný aj pre menšie prevádzky, ako napr.  
nákupné centrá a galérie. 

• Kompaktné prevedenie. 
• Vhodný najmä pre papierový odpad. 
• Plne automatický. 
• Veľký plniaci otvor: 1200 x 1100 mm pojme väčšinu 
bežného papierového odpadu. 

Orwak 2140AT, 11 kW 
• Vhodný aj pre väčšie prevádzky, ako skladové zóny a 
priemyslové prevádzky. 

• Kompaktné prevedenie a veľká kapacita. 
• Vhodný pre všetky druhy papieru a plastové 
odpady. 

• Plniaci otvor: 1400x1100 mm. 

Orwak 2140AT, 18 kW 
• Vhodný pre väčšinu papierového a plastového 
odpadu. 

• Ideálny pre veľkoformátové odpady, ako sú napr. 
v logistických centrách, papierňach atd. 

• Veľmi efektívny a spoľahlivý. 
• Plniaci otvor: 1600x1100 mm, vhodný pre plnenie 
pásovým dopravníkom

   Riešenie na mieru 
Nepretržitá prevádzka 
Kapacita lisov dosahuje až 265 m3/h. Lis je 
možné plniť pomocou násypov, zhodou, pásových 
dopravníkov atď. Je možné kombinovať predné, bočné 
alebo horné plnenie. Priebežné lisovanie a auto- 
matický viazací systém umožňuje nepretržitú 
provádzku lisu. 

Orwak 2150 AT, 18 kW 
• Vhodný pre veľké prevádzky, ako napr. ťažký 
priemysel a recyklačné centrá 

• Balíky dosahujú hmotnosti až 500 kg. 
• Ideálny pre veľkoformátové odpady. 
• Veľmi efektívny a spoľahlivý. 
• Plniaci otvor: 1600x1100 mm, vhodný pre plnenie 
pásovým dopravníkom 

Orwak 2150 AT, 22 kW 
Zhodný s 2150AT, 18kW, ale so zvýšenou kapacitou. 

Orwak 2150 SAT, 22 kW 
• Vhodný pre tlačiarne a prevádzky produkujúce veľké 
množstvo papierového odpadu, ako napr. odrezky. 

• Malé a kompaktné balíky. 
• Veľká kapacita a veľmi pevné balíky. 
• Vhodný pre plnenie z hora (vhadzovanie odpadu zhora). 



Orwak 2150 SAT, 22 kW 6400x 3900x2000 7.0 tonnes 

Poznámka: Maximálna dĺžka balíku 1500 mm 

Rozsiahle príslušenstvo 
Horizontálne lisy Orwak je možné doplniť o rozsiahle 
príslušenstvo a voliteľnú výbavu. 
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Rozmery Hmotnosť Plniaca         Lisovací Veľkosť balíku Objem 
(DxŠxV mm) lisu kapacita tlak (nastav. dĺžky) balíku 

Technické špecifikácie 
Model Napájacie napätie 

3 x380-400 V, 50 Hz

3x380-400 V, 50 Hz 

3X380-400 V, 50 Hz 

3X380-400 V, 50 Hz 

3X380-400 V, 50 Hz 

3X380-400 V, 50 Hz 

H 

Orwak 2130 AT, 6.2 kW 5776x3801x2370 4.5 tonnes 104 m3/h 30 tonnes 1100x800 mm 333 kg/m3 

1100x800 mm 375 kg/m3 

1100x800 mm 375 kg/m3 

1100x800 mm 417 kg/m3 

1100x800 mm 417 kg/m3 

800x800 mm 450 kg/m3 

Orwak 2140 AT, 11 kW 

Orwak 2140 AT, 18 kW

Orwak 2150 AT, 18 kW

Orwak 2150 AT, 22 kW

6311x3749x1962 5.5 tonnes 210 m3/h 40 tonnes 

7200x3900x2500 7.0 tonnes 210 m3/h 40 tonnes 

7146x3749x2479 7.5 tonnes 185 m3/h 50 tonnes

50 tonnes

50 tonnes

7200x3900x2000 8.0 tonnes 265 m3/h 

230 m3/h 


