ORWAK LE 240

Orwak LE 240
Elônyök
• ·Jelentôs térfogat csökkenés! Tömörítési arány: 1:4 – 1:8
• ·Rövid idejû megtérülés, extra profit!
• ·Költség, hely és idô megtakarítás
• ·Csökkenô hulladékmennyiség
• ·Tiszta környezet

Jellemzôk
• Tömörítés szabvány 240 l-es szemetes edénybe
• Új design, erôs szerkezet
• Kis helyigény
• Felültöltôs kivitel
• Csendes mûködés
• Egyszerû, biztonságos kezelés
• 1 fázis, 230 V

ORWAK LE 240

ORWAK LE 240

Mûszaki adatok
Méretek LE 240
A: 	
B: 	
C: 	
D: 	

2000 mm
700mm
740 mm
1160 mm

Töltô nyílás mérete:
Szélesség:
580 mm
Magasság:
500 mm
Ciklus idô: 
40 sec
Tömörítô erô:
2 t, 20 kN, per cm2= 1,5 kg
Edény méret:
240 liter (360 l)*
Súly:
Egykamrás berendezés
130 kg
Kétkamrás berendezés
179 kg
Zajszint: 
55 db (A)
Villamos szigetelés:
IP 55
Elektromos csatlakozás:

1 fázis, 230 V, 50 Hz, 5 A
Hidraulika olaj:
4,5 l ISO VG-32-68 SAE 10, 5 °C felett
Hidraulika adatok
Üzemi nyomás:
80 bar
Max. nyomás:
100 bar
Tömörítô erô:
2 t, 20 kN
Lökethossz:
600 mm

Ötletes, moduláris rendszeren alapuló szerkezet.
A teljes rendszer könnyen illeszthetô elemekbôl áll.
Csupán néhány m2 alapterület, ami szükséges a gazdaságos hulladékkezelés megszervezéséhez.
A hulladékprés 240 l-es (egyedi igény esetén 360 l-es)
kukákba tömöríti a zsákos vagy ömlesztett hulladékot.
A tömörítés aránynak megfelelôen csökken a szükséges kukák darabszáma és/vagy azok ürítési gyakorisága.
Így a jelenlegi költségek 70-80 %-a megtakarítható.
A Kis Elefánt szabvány 240 literes (vagy360l)*
szemetes edényekbe vagy mûanyag zsákba
(pl. papír, mûanyag fólia, stb.) tömörít.
A min. 1/3 tömörítési aránynak megfelelôen a
hulladékkezelési költségek 2/3 része.

A tömörítô fej a kamrák felett könnyen
mozgatható. Kezelése egyszerû és
biztonságos.

A kamrák száma bôvíthetô.
A hulladék egyszerre több
kamrába tölthetô.

Amit még biztosítunk!
•
•
•
•

Egykamrás alapmodell.

Egyedi finanszírozás
Visszafizetési garancia
Non – Stop szerviz
2+1 év teljes körű garancia

Az ORWAK LE 240 az alábbi hulladékok kezelésére is alkalmas
Pneumatika adatok
Üzemi nyomás:
8 bar
Tömörítô erô:
1,5 t, 15 kN
Festés:
Korrózió mentes alapréteg
Porszórásos fedôréteg
*A 360 literes edénybe
tömörítôberendezések méret és súly
adatai eltérôek.

Papír
Hullámkarton
Apríték, szélhulladék
Papírzsák

Mûanyag fólia
Zsugorfólia
Mûanyag zsák

Szilárd hulladék
Zsákos hulladék,
Ömlesztett hulladék

Fém doboz
Üdítôs, sörös doboz
Konzervdoboz
Festékes doboz

Mûanyag edények
PET flakon
Mûanyag kanna

Nedves hulladék
Üdítôs, tejes doboz

Egyéb fémhulladék
Fém pántol szalag

Egyéb mûanyag
Pántoló szalag

Speciális
Fémhordó
Veszélyes hulladék

Tökéletes

OK

További kérdések, információk esetében állunk rendelkezésükre!

A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bejelentés nélkül megváltoztassa a mûszaki adatokat.
A bála/zsák/edény súlyok a hulladékok összetételétôl függ.

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

