
ORWAK 5030-N HD

Tento špeciálny lis verzie  Orwak 5030 - N HD 

Vám ponúka bezpečný spôsob lisovania  
nebezpečného odpadu priamo do sudov.   

PRODUKTIVITA  
Menej času stráveného na nakladanie s odpadmi, viac

času venujete svojej hlavnej činnosti.

ZMENŠENIE OBJEMU ODPADOV 
Viac kompaktný = menej odpadu pri odvoze  

na recykláciu. Jednoduchá preprava odpadu, znížené  

náklady na odvoz a tým aj nižšie emisie CO  .2  

A navyše, stačí Vám jedno vrece namiesto 10 (ušetríte  

viac miesta).

VIAC MIESTA  
Naše lisovacie zariadenia udržujú na pracovisku poriadok  

s odpadom.
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ORWAK 5030-N HD
Bezpečná manipulácia s odpadom

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny špecifikácií bez 

predchádzajúceho upozotnenia. Veľkosť a váha balíkov sú závisle od

UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÝ

Je jednoduché vkladať materiál do vrchného otvoru
stroja. Je jednoduché a bezpečné so strojom

ORWAK 5030-N HD JE

+ Nebezpečný odpad

VÁHA (LISU ) 

TOTAL: 360 KG

ROZMERY A PARAMETRE

Technical specifications

NAKLADACÍ OTVOR

ø 560 mm

CYKLUS

 

36 sekúnd

TLAK

3 tony, 30 kN

VEĽKOSŤ BUBNA

Šírka:   ø 600 mm

Výška:  1005 mm

HLUČNOSŤ

70 db (A)

TRIEDA OCHRANY

IP 55

PREVÁDZKOVÝ VÝKON

Samostná fáza  230 V, 

50 Hz, 16 A

Rozmery

2165 mm 850 mm

A B

1290 mm

C

2030 mm

D

1320 mm

E

Energetická spotreba

--- 660 W / H

POHOTOVOSTNÝ REŽIM MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ ZA 1 HOD.

Orwak 5030-N HD, je robustný a spoľahlivý lis, prostredníctvom tohto 
lisovacieho zariadenia je nakladanie a preprava chemického odpadu a jeho           
likvidácia bezpečná a jednoduchá. Nebezpečný odpad ako je sklo, plechovky  
sudy (nádoby) od farby, oleja a ostatných chemických látok končia priamo

VYSOKÝ POMER ZLISOVANÉHO MATERIÁLU  
Orwak 5030-N HD je kompaktné zariadenie s malými rozmermi, ale aj keď
vyžaduje málo miesta, stále ponúka vysoký pomer lisovania materiálu až
10:1!

DRŽIAK SUDOV 
Držiak sudov je súčasťou zariadenia vo vnútri lisovacej komory.
Pracovník ľahko a bez námahy zdvihne držiak sudov pomocou paletového       
vozíka.

ø560 mm

Štandardné bubny môžu byť použité pre skladovanie a prepravu 

nebezpečných odpadov. S použitím  niekoľkých bubnov je triedenie

možné.

OPTIMALIZOVANÝ PRE:

v bubnoch.

pracovať.

typu materiálov.
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