ORWAK POWER 3420
ORWAK POWER je výkonný a dynamický lis
založený na inovatívnom hydraulickom koncepte,
Black Star technológii. Lis je silnejší, rýchlejší,
múdrejší a moderný, aby Vám dal väčšiu
hodnotu za vloženú investíciu.
3420 je univerzálny lis pre veľké objemy
obalového materiálu.
Je veľmi rýchly - doba lisovacieho
cyklu je len 24 sekúnd !

VIAC PRUDKTÍVNE VYUŽITÝ ČAS
Menej času stráveného s nakladaním s odpadmi, ale o to
viac času sa môžete venovať svojej hlavnej činnosti.

ZMENŠENIE OBJEMU
Väčšie zhutnenie = menší objem odpadu na dopravu
pre recykláciu alebo likvidáciu. Menej častá preprava
zníži požadované výsledky dopravných nákladov a tým
zníži emisie CO 2 .

VIAC MIESTA (PRIESTORU)
Naše lisy rýchlo minimalizujú priestor, ktorý odpad zaberá.
Udržiava uličky a priechody zadarmo upratané.

ORWAK POWER 3420
Optimálna voľba pre kartóny a plast
SILNEJŠÍ
ORWAK POWER 3420 JE VHODNÝ PRE:
BLACK STAR TECHNOLÓGIA

PAPIER
+ Kartóny (lepenka)
+ Drvený papier

Inovatívny hydraulický koncept je pomenovaný ako Black Star technológia.
Technológia je založená na reverznej technike ťahania namiesto tlačenia.
Výhody:
- Hydraulické piesty sú v okamžiku najväčšieho ťahu zároveň v najpevnejšom
uložení.
- koncept umožňuje použiť dlhý zdvih piestu.
Tieto faktory prispievajú k vysokému zhutneniu do pevných balíkov !

PEVNÁ KONŠTRUKCIA

PLASTOVÁ FÓLIA
+ Zmršťovacia fólia
+ Plastové vrecia

MÚDREJŠÍ

ORWAK POWER, s mierne zaobleným dizajnom, ISO 3834 - certifikované
zváranie komory a odolnej konštrukcie válca je vytvorený pre ťažkú záťaž a
dlhú životnosť.

INTELIGENTNÝ LIS
Nová riadiaca doska PCB ponúka kapacitu pre
uloženie dát, technickú kontrolu stroja, komunikačné
možnosti a má prednosti, že spľňa úroveň výkonnosti
D pre osobnú bezpečnosť oproti jeho predchodcovi.

RÝCHLEJŠÍ
RÝCHLEJŠÍ LIS DRŽÍ KROK S TEMPOM
- Väčšia priepustnosť pri menšej spotrebe energie
než v tradičných baliacich systémoch !
- Veľmi krátky čas lisovacieho cyklu len 24 sekúnd !

ĎALŠIE SKVELÉ FUNKCIE
- Nízko postavený dizajn pre ľahkú prepravu a
úspešnú inštaláciu, kde je obmedzený priestor.
- Tichá prevádzka.
- Užívateľsky jednoduché ovládanie
- Možnosť zvoliť materiál HP (kartóny) & LP (plast)
- Indikátor balíku
- Balíky môžu byť zaistené polyesterovou páskou
alebo drôtom.

- Autoštart a posuvné dvere, ktoré sa otvoria
automaticky po každom lisovacom cykle.
- Plynový piest, ktorý riadi uzávierku je v pohybe
menej ako 2 sekundy !

ROZMERY A PARAMETRE
Rozmery
A
2380 mm

B

C

1775 mm

995 mm

*

D
2275 mm

E

F*

1153 mm

1200 x
520 mm

1980 mm**

*Transportná výška

**Transportná podložka o výške 70 mm
ktorá môže byť odstránená po vykládke.

Technické špecifikácie
VKLADACÍ OTVOR

Šírka: 1200 mm
Výška: 520 mm

CYKLUS

LISOVACIA SILA

ROZMERY BALÍKU

24 sekúnd

26 ton, 260 kN

Šírka: 1200 mm
Hĺbka: 800 mm
Výška: 1150 mm

VÁHA BALÍKU

Kartóny:
Viac ako 400 kg
Plast:
Viac ako 450 kg

HLUČNOSŤ

≤65 db (A))

VÁHA LISU

1080 kg

PREVÁDZKOVÝ VÝKON

3 fázy, 3 x 400 V,
50 Hz

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho
TOMRA s.r.o. SK
upozornenia. Váha balíka je závislá od typu lisovaného materiálu.
Hodonínska 8581/17, 841 03 Bratislava 42
Tel: +421 2 64 28 22 10
Mob: +421 908 728 434, +421 908 780 370
E-mail: jan.brozek@tomra.com jana.riglerova@tomra.com
www.orwak.sk

