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AZ ÚJ ORWAK 3120 bálázógép ideális választás 
a kis és közepes mennyiségű, de nagy 
terjedelmű karton vagy műanyag hulladék 
gyors és kényelmes bálázására. Kis területen 
elfér, könnyen telepíthető, kezelése egyszerű.                                                                
Nagy töltőnyílásának köszönhetően akár az 1 m 
széles dobozokat, terjedelmes fólia halmokat 
is hajtogatás, vagdosás nélkül lehet a bálázóba 
tölteni.

ORWAK-előnyök 

1 m széles 
töltőnyílás

COMPACT

HATÉKONYABB IDŐKIHASZNÁLÁS 
Kevesebb időráfordítás a hulladékkezelésre, 
több idő a főtevékenységre! 

HATÉKONYABB HELYKIHASZNÁLÁS & 
RENDEZETT KÖRNYEZET  
Bálázógépeink gyorsan megszűntetik  a 
hulladékok által elfoglalt tereket. Több lesz a 
rendezett szabad terület.

KEVESEBB KÖLTSÉG, GYORS 
MEGTÉRÜLÉS 
Tömörített hulladék = kisebb térfogat. 
Kevesebb hulladék = csökkenő szállítási 
költségek és kevesebb CO2-kibocsájtás. 
Nagy sűrűségű bálák = magas 
hulladékátvételi ár. 
Csökkenő hulladék = tisztább környezet 

HULLÁMKARTON  
BÁLA

90 kg

+
+

Miért az ORWAK ? 
    Ingyenes próba
 Egyedi finanszírozás
  Non-stop szerviz
  3 év garancia 
   Svéd minőség, hosszú élettartam+

+
+



MÉRETEK ÉS MŰSZAKI ADATOK 

A B C D Szállítási magasság 

2342 mm 1184 mm 900 mm 1907 mm 2342 mm / kérésre <2000 mm 

       MÉRETEK  

Sokoldalú bálázógép

ORWAK 
3120 „Kis mohó”

AZ ORWAK 3120 „KIS MOHÓ” AZ ALÁBBI HUL-
LADÉKOK KEZELÉSÉRE IDEÁLIS:

HULLÁMKARTON
+ Apríték, szélhulladék
+ Papírzsák

MŰANYAG FÓLIA 
+ Zsugorfólia
+ Műanyag zsák 

EGYÉB FÉMHULLADÉK
+ Fém pántoló szalag

EGYÉB MŰANYAGOK
+ Pántoló szalag, 

műanyag kanna 

TÖLTŐNYÍLÁS 
MÉRETE 

Szélesség: 1000 mm 
Magasság: 460 mm

CIKLUSIDŐ 

33 másodperc

TÖMÖRÍTŐ ERŐ 

HP
6 tonna 60 kN
LP  
4 tonna 40 kN

BÁLAMÉRET

Szélesség:  1000 mm 
Mélység:  700 mm
Magasság: 800 mm 

BÁLASÚLY

Hullámkarton: 
kb. 90 kg, 
Műanyag fólia: 
kb. 110 kg.  

ZAJSZINT 

62,3 db (A)

VILLAMOS  
SZIGETELÉS

IP 55

ELEKTROMOS  
CSATLAKOZÁS

1 fázis, 230 V, 
50 Hz, 10 A

CSENDES MŰKÖDÉS – JOBB MUNKAHELYI 
KÖRNYEZET 
Az új hidraulika-rendszernek köszönhetően a 
bálázógépek zajkibocsájtása jelentősen csökkent, 
így a legújabb fejlesztésű ORWAK berendezések 
halk üzemmódja kedvezőbb munkahelyi 
környezetet teremt, és nem zavarja ügyfeleit sem. 

BIZTONSÁGOS BÁLAKIADÁS 
A kész bálákat bálakiemelő szerkezet billenti ki a 
kamrából. 

ÁLLÍTHATÓ BÁLA MÉRET  
Az állítható bálaméret a rugalmas hulladékkezelés 
érdekében három különböző bálamagasságot kínál. 

       MŰSZAKI ADATOK 

EXTRA SZÉLES TÖLTŐNYÍLÁS
A terjedelmes csomagolóanyag extra széles (1 m) nyíláson egyszerűen és 
gyorsan tölthető. 

AUTOMATIKUS INDÍTÁS A HATÉKONY TÖMÖRÍTÉS ÉRDEKÉBEN
A bálázó automatikus indítás funkciója azonnal indítja a tömörítést, amint az 
ajtót becsukja. 

ANYAGVÁLASZTÓ
Alacsony vagy nagy nyomáson is tömöríthetünk. Hullámkartonhoz 
(paper) 6 t, műanyag fóliához (plastic) 4 t tömörítő erőt  választhatunk az 
anyagválasztó kapcsolóval. 

Új, esztétikus 
kialakítás 

Anyagválasztó 
papírra és  
műanyagra

„Bála kész” 
visszajelző Szerviz, karbantartás 

jelző 

Állítható bálaméret

Súly (berendezés) Összesen: 580 kg 

1000 x 
460 mm

Egyéb hulladék esetén kérje tájékoztatónkat! 

A gyártó (ORWAK AB) fenntartja a jogot, hogy bármikor, bejelentés nélkül megváltoztassa a műszaki adatokat. A bála/zsák/edény súlya a hulladék összetételétől függ. 

FORGALMAZÁS ÉS SZERVIZ:        
ORWAK Magyarország Kft.                         
H-1147 Budapest, Miskolci u. 99             
Tel: +36-1-363-8888 
Fax: +36-1-363-8891 
Email: info@orwak.hu 
Web: www.orwak.hu 

Felhasználóbarát 
kezelőpanel


