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Orwak 5030
Előnyök
•	 Jelentős	költségmegtakarítás
•	 Higiénikus	hulladékkezelés
•	 Helytakarékosság
•	 Tiszta	környezet

Jellemzők
•	 Svéd	minőség
•	 Zsákos	hulladékprés
•	 Kis	helyigény
•	 Felültöltős	kivitel
•	 Egyszerű,	biztonságos	kezelés
•	 Csúcs	teljesítmény
•	 1	fázis,	230	V



www.orwak.com

FORGALMAZZA ÉS SZERVIZELI:
ORWAK MAGYARORSZÁG Kft.
H-1147 Budapest, Miskolci u. 99.
Tel: (36-1) 363-8888 Fax: (36-1) 363-8891
E-mail: info@orwak.hu Web: www.orwak.hu

ø500 mm

Műszaki adatok

Amit még biztosítunk!
•	 Egyedi	finanszírozás
•	 Non	–	Stop	szerviz
•	 24	hónap	teljes	körű	garancia

 Tökéletes  OK  További kérdések, információk esetében 
   állunk rendelkezésükre!

A gyártó (Orwak AB) fenntartja a jogot, hogy bármikor, bejelentés nélkül  
megváltoztassa a műszaki adatokat. A bála/zsák/edény súlyok a hulladékok 
összetételétől függ.

1971-ben	az	Orwak	kifejlesztett	egy	egyedülálló	
hulladékprést.	A	műanyag	zsákot	küvülről	lehet	a	
nyitott	acél	kamrára	felhúzni,	így	annak	palástja	
tömörítés	közben	védi	a	zsákot.	

Jelentős térfohatcsökkenés
30	másodperc	alatt	a	hulladék	akár	1:10	arányban	
műanyag	zsákba	tömöríthető.	Főbb	jellemzője	a		
higiénikus	hulladékkezelés,	és	a	tömörítési	aránynak	
megfelelő	jelentős	költségcsökkenés.

Az	Orwak	5030	számos	speciális	kivitelben	is	
megrendelhető.	Az	élelmiszeripar	részére	a		
folyadékok	elvezetése,	a	veszélyes	hulladékok		
biztonságos	kezelése	vagy	akár	a	legszűkebb		
helyiségben	(pl.	hajók)	történő	üzemelés	érdekében.

5030

5031

Méretek
5030
A: 1940 mm 
B: 785 mm  
C: 1005 mm 
D:* 2660 mm  
E: 1100 mm 
 * „Zsák cserélő” pozíció

Orwak 5030

A klasszikus „zsákos” hulladékprés

Széleskörű felhasználás
Az	Orwak	5000-es	sorozat	az	üzletek,	a	kereskedelem		
és	raktárak	széles	körében	alkalmazható.	A		
berendezések	mellet	szól	azok	kompakt	mérete,		
a	tökéletes	higiénia	és	a	megbízható	üzemmód.
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Papír
 Hullámkarton 

 Apríték, szélhulladék 
 Papírzsák

 
Fém doboz 

 Üdítős, sörös doboz 
 Konzervdoboz 
 Festékes doboz

Egyéb fémhulladék 
 Fém pántoló szalag 

Műanyag fólia 
 Zsugorfólia
 Műanyag zsák

Műanyag edények 
 PET flakon 
 Műanyag kanna

Egyéb műanyag  
 Pántoló szalag 

Szilárd hulladék 
 Zsákos hulladék,

 ömlesztett hulladék

Nedves hulladék 
 Üdítős, tejes doboz

Speciális 
 Fémhordó
 Veszélyes hulladék

Az Orwak 5030 az alábbi hulladékok kezelésére is alkalmas

A kompakt 
méretéből adódóan 
a berendezés 
rendkívül kis 
helyigényű.

Opció a zsákok könnyű mozgatásához – 
Orwak zsákmozgató és emelő kocsi.

A lekötött zsákok meggátolják 
a folyadékok szivárgását és  
az illó anyagok párolgását.

Egyszerű és biztonságos 
működtetés.

Az opcióként rendelhető 
acél edények biztosítják  

pl. az üvegek és konzervek 
hatékony kezelését.

A kereken egyszerűen 
mozgatható és könnyen 
tisztítható.

A kritikus elemek  
rozsdamentes acélból  

készülnek.

Töltő nyílás mérete
 ø500 mm
Ciklus idő
 36 sec
Tömörítő erő
 3 t, 30 kN
Kamra méret (belső)
Átmérő: ø500 mm
Magasság: 800 mm
Súly (berendezés)
Összesen: 310 kg
Zajszint
 < 62 db (A)
Villamos szigetelés
 IP 55
Elektromos csatlakozás
1 fázis, 230 V, 50 Hz, 10 A
Festés
Korróziómentes alapréteg  
porszórásos fedőréteg
Hidraulika olaj
8,2 l ISO VG 32-68 SAE 10, 
+5 °C felett
Hidraulika adatok
Üzemi nyomás: 110 bar
Max. nyomás: 140 bar
Tömörítő erő: 3 t, 30 kN
Lökethossz: 790 mm
Tömörítő erő/cm2: 1,5 kg

Al
ap

 k
iv

ite
lb

en
 a

 „
zs

ák
 cs

er
él

ő”
 ü

ze
m

m
ód

ho
z 

sz
ük

sé
ge

s  
be

lm
ag

as
sá

ga
 2

 6
60

 m
m

. A
 2

 3
60

 m
m

 v
ag

y k
ise

bb
  

be
lm

ag
as

sá
g 

es
et

én
 k

ér
jen

 tá
jék

oz
ta

tá
st.


