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Výhody 
• Príjemné užívateľské prostredie  

• Minimálne pracovné náklady  

• Vytvára dobré pracovné podmienky – redukuje  

možnosť zranenia  

• Jedinečná l i s o v a c i a  možnosť  

• Nízke náklady na dopravu  

• Jednoduché automatické podávanie a vydávanie  

lisovaného materiálu  

• Brikety môžu byť recyklované alebo použité ako palivo 

Ponúka 
• Bezpečné a jednoduché používanie  

• Jednoduchá obsluha lisu  

• Žiadne viazanie zlisovaného materiálu  

• Malá veľkosť a požaduje malú predajnú plochu  
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Pre jednoduché a flexibilné hospodárenie 
S odpadom  
Brickman 300 bol vyvinutý na využitie  

                                                  úlohy ako hospodáriť s odpadom čo  

                                                   najjednoduchšie. Jediná vec čo po t re bu je te 

                                                  je umiestniť materiál do podávacej komory a  

                                                 potom stlačte spúšťacie tlačidlo.  

Brickman 300 urobí zvyšok!  

Jednoduché umiestnenie a  
automatizácia 

Rozmery Brickman 300 a nízka hlučnosť  

znamená, že môže byť používaný vnútri, kde  

zberný odpad skutočne vznikne. Úspory  

sú možné, pretože n e m á t e  k  preprave veľké  

                                                  množstvo nekompaktného zberného odpadu  

Brickman 300 

Technické špecifikácie 
Rozmery: Brickman 300  
A: 2270 mm B: 1950 mm  
C: 1360 mm D: 1500 mm  
E: 1880 mm F: 850 mm  
G: 2190 mm H: 3040 mm  
I: 140 mm J: 950 mm  
K: 210 mm L: 840 mm  
M: 1440 mm N: 600 mm  
O: 825 mm P: 1100 mm  

Váha  
Váha lisu:  

Lisovací tlak:
Lisovací tlak:  
Tlak:  

1,600 kg 

25 ton, 250 kN  
500 kg/cm2  

po celom interiéry. Ponuka produktov 
odpadu a zber brikiet môže byť riadený v 
mnohých rôznych spôsoboch v závislosti na 
prianí zákazníka. Poskytujeme plne – 
automatické riešenia pre zákazníka.  

Unikátna schopnosť lisovania 
S Brickman 300 na Vašom pracovisku, je 
doba spracovania materiálu podstatne 
znížená.  
Okrem toho, Brickman 300 má jedinečnú  
schopnosť lisovania, ktorá zaručuje zníženie  
objemu až 20:1.  
To znamená, že náklady na dopravu  
do recyklačnej stanice / spaľovne sú 
obmedzené na minimum.  

Brikety 
Veľkosť:  
Hustota:  

80x80x100-300 mm  
viac ako 600 kg/m3  

0.75 m3  

Napájacie napätie:  
Napájanie: 400 V 3-fázy, 50 Hz  
Istenie: 25 A (pomalá)  
Motor: 7.5 kW  
Operačné napätie: 24 V  
Trieda krytia: IP 55  
Prípojka CEE: 32 A (IP44) 5-pin  
Kontrolka: PLC  

Hydraulika  
Hydraulická pumpa: Dvoj - 
lopatková pumpa  
Operačný tlak: max. 200 bar  
Hydraulický olej: Statoil HVXA 32  
Veľkosť nádrže: 160 litrov  
Teplota oleja: <+5°C  
Farba: RAL 2001 (orange)  
Hlučnosť: 68 dB (A)  
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Náš sľub pre Vás! 

• Orwak finančné riešenie  

• Orwak non-stop service 

Pre ďalšie informácie nás prosím 
kontaktujte.  

Brickman 300 sa môže vysporiadať s väčšinou vyprodukovaného odpadu.  

Papier  
Lepenka  
Drvený papier  
Papierové vrecia  

Plechovky  
Hliníkové plechovky 
Plechovky  
Maľované plechovky  

Ostatné kovy  
Kovové pásky  

Mäkké plasty  
Fólie  
Plastové vrecia/sáčky  

Pevné plastové obaly 

PET fľaše  

Ostatné  plasty obaly  

Plastové popruhy  

Horľavý odpad  

Drevná štiepka  
Domový odpad ()recyklovaný)  
Priemyselný odpad (recyklovaný) 

Mokrý  
Ďžúsy a Tetrapak  

Osobi tne  
Oceľových sudov  
Nebezpečný odpad  

Skvelá voľba OK Pre ostatné materiály nás kontaktujte  
Veľkosť a váha balíku/vreca/nádoby je závislá na druhoch  
materiálov. Firma Orwak si vyhradzuje pravo na zmeny v texte a  
špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.  

                                                    www.orwak.sk  


