
ORWAK 
5070
TÖBBKAMRÁS rendszerű bálázógép. 
Egyszerre nyújt megoldást különböző 
csomagolóanyagok  szelektív gyűjtésére 
és bálázására. Felültöltős, kezelése 
egyszerű és kényelmes. A kamrák száma 
tetszőlegesen bővíthető.

Szelektív bálázás

MULTI

HULLÁMKARTON  
BÁLA

www.orwak.hu

50 kg

ORWAK - előnyök
HATÉKONYABB IDŐKIHASZNÁLÁS
Kevesebb időráfordítás a hulladékkezelésre, 
több idő a főtevékenységre!

HATÉKONYABB HELYKIHASZNÁLÁS  
ÉS RENDEZETT KÖRNYEZET  
Az ORWAK bálázógépek pillanatok alatt 
minimálisra csökkentik a hulladék térfogatát 
és az általa elfoglalt tereket. Több lesz a 
rendezett szabad terület. 

KEVESEBB KÖLTSÉG, GYORS 
MEGTÉRÜLÉS 

Tömörített hulladék = kisebb térfogat. 
Kevesebb hulladék = csökkenő szállítási 
költségek és kevesebb CO2 kibocsátás.  
Nagy súlyú, tömör bálák = magasabb érték.

Miért az ORWAK?
+ Ingyenes próba

+ Egyedi finanszírozás

+ Non-stop szerviz

+ 2+1 év garancia

+ Svéd minőség, hosszú élettartam



Kis helyigény, egyszerű használat

ORWAK 
5070

AZ ORWAK 5070 AZ ALÁBBI HULLADÉKOK 
KEZELÉSÉRE IDEÁLIS:

BŐVÍTHETŐ RENDSZER
Ha vállalkozása bővül vagy csak nő a 
hulladékmennyiség és változásra van szüksége a 
hulladékfeldolgozásban, az ORWAK 5070 bálázógép 
kamrái bármikor egyszerűen bővíthetők, mely a 
teljesítményét is tovább növeli.

KIS HELYIGÉNY
A berendezés kompakt méretéből 
adódan kis helyigényű. Kezelése 
egyszerű és biztonságos.

Az 5070 többkamrás bálázógép egy mini újrahasznosító 
állomás, ahol a különböző hulladéktípusok kamránként 
elkülönítve, szelektíven gyűjthetők és bálázhatók.

BÁLAMOZGATÓ KOCSI 
A kész bálák a tartozékként szállított speciális 
bálakiemelő kocsi segítségével egyszerűen 
mozgathatók.

MÉRETEK & ÉS MŰSZAKI ADATOK

A B C D E 

2160 mm 1740 mm 735 (880*) mm 1430 mm 1205 mm  

       MÉRETEK

       MŰSZAKI ADATOK 

Súly (berendezés)  
összesen: 522 kg
Dupla kamra: 365 kg
Présfej: 157 kg

* bálakötöző zsinór tartóval 700 x
500 mm

PAPÍR
+ Hullámkarton
+ Papírzsák
+ Apríték, szélhulladék 

MŰANYAG FÓLIA
+ Zsugorfólia 
+ Műanyag zsák  

EGYÉB FÉMHULLADÉK
+ Fém pántoló szalag

EGYÉB MŰANYAGOK
+ Műa. pántoló szalag

HATÉKONY TÖMÖRÍTÉS
Amíg a bálázó az egyik kamrában tömörít, a többi készen áll, hogy 
hulladékot tölthessünk bele. A présfej a kamrák felett könnyen 
mozgatható, a hosszú munkahenger lökethossz rendkívül tömör bálákat 
eredményez.

TÖLTŐ NYÍLÁSMÉRETE

Szélesség: 700 mm  

Mélység:  500 mm

CIKLUSIDŐ
 

36 mp

TÖMÖRÍTŐ ERŐ

3 tonna 

30 kN

BÁLAMÉRET  

Szélesség: 700 mm 

Mélység:  500 mm 

Magasság:  700 mm

BÁLASÚLY 

Hullámkarton: 
max. 50 kg
Műanyag: 

max. 80 kg

ZAJSZINT

< 70 db (A)

VILLAMOS 
SZIGETELÉS

IP 55 

 

ÜZEMI FESZÜLTSÉG 

 

Egy fázis 230 V, 50 HZ, 

10 A

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  
Email: info@orwak.hu  
Web: www.orwak.hu


