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Výhody 
• Úspora nákladov 
• Úspora priestoru 
• Čistota pracovného prostredia 

Ponúka 
• Vrchné plnenie 
• Možnosť premiestňovania 
• Jednofázové napájanie 
• Vrecový a balíkový lis v jednom 
• Možnosť prispôsobenia pre špeciálne využitie 
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Orwak 5031, 5031-E 

Technické špecifikácie 
5031 5031-E 
A:1940 mm 1940 mm 
B:785 mm 785 mm  
C:1005 mm 1130 mm 
D:*2660 mm2660 mm 
E:1100 mm 1100 mm 
*Vyprázdňovacia pozícia 

700 x 
500 mm 

500 x 
500 mm 

Veľkosť vkladacieho otvoru 
Šírka: 700 mm 
Hĺbka:    500 (700)1 mm 
Doba lisovacieho cyklu 

                              36 sekúnd 
Tlak v komore 

3 tony, 30 kN 
Veľkosť balíku 
Šírka: 500 mm 
Hĺbka:    500 (700)1 mm 
Výška: 700 mm 
Rozmery lisovacej komory 

   Maximálne 
  prispôsobivý 
Modely 5031 a rozšírený 5031-E, ktorý 
je vybavený zväčšenou lisovacou 
komorou ponúka tu najväčšiu možnú 
flexibilitu pre takmer všetky prípady. 
Možnosť voľby medzi lisovaním do vriec 
alebo balíkov robí z modelu 5031 res- 
pektíve 5031-E maximálne flexibilný lis 
pre spoločnosti s malou a strednou 
produkciou odpadov. 
 

Balík a/lebo vrece 
Model 5031 vytvára balíky alebo vrecia  
o hmotnosti až 50 kg (5031) alebo 
65 kg (5031-E). Tlak v lisovacej komore 
je 3 tony a dĺžka lis. cyklu je len 36 
sekúnd. Vďaka možným úpravám na 
prianie zákazníka je možné lis 5031 
použiť takmer kdekoľvek. 
 
 
 
Štandardné mo- Tri jednoduché a 
dely sú vyba-    bezpečné kroky 
vené plným zd- k výslednému 
vihom piestu.                                        balíku 

Nízka hmotnosť 
315 respektíve 

365 kg. 

     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. 

  Možnosť uch- 
ovania balíkov 
    vo vreciach. 

Orwak 5031 a 5031-E je vhodný pre . . . 

Dodávaný na 
pojazde pre ľahšiu 
údržbu okolia lisu. 

Papier 
Kartóny 
Odrezky 
Papierové sáčky 

Plechovky 
Hliníkové 
Potravinové 
Náterové 

Plastové fólie 
Zmršťovacie fólie 
Plastové sáčky 

Plastové obaly 
PET fľaše 
Nádoby/Fľaše 

Polosuchý odpad 
Balený komunálny 

odpad 

Mokrý odpad 
Obaly na džúsy, 
Tetra Pac 

Špeciálne 
Kovové barely 
Nebezpečný odpad Ostatné kovy Ostatné plasty 

Kovové spony Plastové odrezky 

Skvelá voľba 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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(vnútorné) 
Šírka: 500 mm 
Hĺbka:    500 (700)1 mm 
Výška: 800 mm 
Váha (lisu) 
Celkom: 315 (365)1 kg 
Hladina hluku 

< 62 db (A) 
Trieda krytia 

IP 55 
Napájacie napätie 
230 V, 50 Hz, 10 A 
Farba 
Základná protikorózna 
Práškový lak 
Olejová náplň/typ 
8,2 l ISO VG 32-68 SAE 10  
od +5 °C a vyššie 
Hydraulika 
Pracovný tlak:        110 bar 
Maximálny tlak:      140 bar 
Zdvih piestu:         790 mm 
1(5031-E)


