
OOrrwwaakk 55003300
Výhody
•  Úspora nákladov

•  Úspora priestoru

•  Čistota pracovného prostredia

Ponúka
•  Vrchné plnenie

•  Kompaktné prevedenie

•  Jednofázové napájanie

•  Jedinečný systém lisovania do vriec

•  Ochranu vriec počas lisovania
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Orwak 5030

Technické špecifikácie
5030
A: 1940 mm
B:  785 mm
C: 1005 mm
D: * 2660 mm
E: 1100 mm
*  Vyprázdňovacia výška

ø500 mm  

Plniaci otvor
ø 500 mm

Doba lisovania
36 sek.

Tlak v komore
3 tony, 30 kN

Rozmery lisovacej komory
(vnútorný)
Šírka: ø 500 mm
Výška:  800 mm

Váha (lisu)
Celkom: 310 kg

Hladina hluku
<62 db (A)

Trieda krytia
IP55

Napájacie napätie
230 V, 50 Hz, 10 A

Farba
Základná protikorózna
Práškový lak

Olejová náplň / typ
8,2 l ISO VG 32 N68 SAE 10
od + 5 °C a vyššie  

lis

Vyvinutý na základe
širokých skúseností z
prevádzky
Naša rada 5000 bola navrhnutá na

základe požiadaviek a potrieb

zákazníkov po celom svete v rôznych

odvetviach podnikania.

Voliteľný ručný zdvižný vozík

pre jednoduchšiu manipuláciu.

Pôvodný ”klasický”
V roku 1971 vyvinu l Orwak jedinečný

lisovací systém, kedy je vrece pre

lisovanie umiestnené na vonkajše j strane

lisovacej komory s otvoreným dnom. To

umožňuje použiť model 5030 na väčšinu

odpadov. Aj cez tlak 3 tony v komore je

lisovacie vrece chránené prot i pretrhnutiu.

Redukcia objemu odpadu
Počas 36 sekúnd je odpad zredukovaný

v pomere až 10:1! To znamená väčšiu

čistotu pracovného prostredia , viac

priestoru a zvýšenie bezpečnosti

práce. A to všetko pri veľkom znížení

nákladov spojených s logistikou

odpadov.

Model 5030 je dodávaný tiež v

modifikácii pre odstraňovanie tekutín

z obalov, pre prácu v gastro

priemysle a práci s nebezpečným

odpadom.

Kompaktné
prevedenie
umožňuje
jednoduché
umiestnenie lisu

Osadený pojazdom
pre lepšiu údržbu.

Dobre zlisovaný a
zaviazaný odpad za -

bráni nepríjemnému

zápachu.

5030

5031

Voliteľné kovové
zásobníky pre prácu
napr. so sklom

Kritické časti lisu
sú vyrobené z

nerezu.

Orwak 5030 je vhodný pre...

Papier

 Kartóny
 Odrezky

 Papierové  sáčky

Plechovky
 Hliníkové
 Potravinové

 Náterové

Ostatné kovy
 Kovové spony

Skvelá voľba  

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

Hydraulika
Pracovný tlak:
Maximálny tlak:
Zdvih piestu:
Tlak na cm2:

110 bar
140 bar
790 mm

1,5 kg

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 
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