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AZ ORWAK POWER egy dinamikus bálázógép 
család, amely egy innovatív hidraulikus 
koncepción, a Black Star technológián 
alapul. Erősebb, gyorsabb és okosabb, 
így befektetett pénze még több értéket 
termel. A 3820 a biztonság és kényelem 
érzése. A hatalmas méretű és nagy 
mennyiségű hulladék 1500 mm széles 
rolós ajtón keresztül tölthető.

POWER

Rendkívül
széles töltőnyílás

500 kg
HULLÁMKARTON BÁLA

Miért az ORWAK?

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

HATÉKONYABB HELYKIHASZNÁLÁS ÉS 
RENDEZETT KÖRNYEZET  
Az ORWAK POWER 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 kibocsájtás.  
Nagy súlyú, tömör bálák = magasabb érték.

     Ingyenes próba

 Egyedi finanszírozás

  Non-stop szerviz

  3 év garancia 

   Svéd minőség, hosszú élettartam
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A B C D E F*

2576 mm 2075 mm 1060 mm 2625 mm 1144 mm 1980 mm**

Fejedelmi méretek királyi étvággyal

ORWAK 
POWER 3820

1500 x 
630 mm

AZ ORWAK POWER 3820 AZ ALÁBBI 
HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE IDEÁLIS:

PAPÍR
+ Hullámkarton 
+ Aprítek,     
    szélhulladék
+ Papírzsák

MŰANYAG FÓLIA
+ Zsugorfólia (LP)
+ Műanyag zsák (LP)

GYORSABB
A GYORS BÁLÁZÓGÉP LÉPÉST TART 
MUNKATEMPÓJÁVAL  
• Nagyobb kapacitás, alacsonyabb energiafogyasztás   
    mellett, ellentétben a hagyományos bálázó  
    rendszerekkel
•  Rendkívül rövid, mindössze 24 mp-es ciklusidő 
• Automatikus indítás, valamint a tömörítési ciklus végén   
   automatikusan nyíló rolós ajtó
•  A gáz-rugóknak köszönhetően a rolós ajtó
    kevesebb, mint 2 másodperc alatt nyílik

TOVÁBBI NAGYSZERŰ ELŐNYÖK
- Alacsony kivitel az egyszerű szállításhoz és a kis     
    belmagasságú helyekre történő sikeres  
    telepítéshez. 
- Csendes működés
- Felhasználóbarát kezelő felület
- Automata és manuális üzemmód
- Anyagválasztó HP (karton) és LP (műa. fólia)
- „Bála kész” kijelzés, Szerviz kijelző
- Bálakötözés műanyag szalaggal vagy acél huzallal

SPECIÁLIS MŰANYAG KEZELŐ MÓD 
A műanyag hulladékok hatékony tömörítéséért 
speciális szoftver felel. Ez akkor aktiválódik, amikor 
a bálázót manuálisan LP üzemmódba állítjuk. 
Ilyenkor a préslap 5 percen keresztül kisebb 
nyomás alatt tartja a hulladékot, hogy több levegőt 
szorítson ki abból.

ERŐSEBB
BLACK STAR TECHNOLÓGIA Az általunk bevezetett innovatív hidraulikus 
koncepció, a Black Star technológia középpontjában az a fordított eljárás áll, 
hogy az anyagok tömörítése során a gép a préslapot lefelé húzza, nem pedig 
nyomja!
Előnyök:
• A munkahengerek által leadott erő akkor maximális, amikor a nyomás a  
   legnagyobb
• Hosszú munkahenger lökethossz
   Mindezek együtt erőteljes nyomást, így nagy sűrűségű bálákat biztosítanak.
 
TARTÓS KIALAKÍTÁS 
A kamra enyhén lekerekített külső formájának, az ISO 3834 szabvány szerinti 
hegesztésnek és a stabil, tartós munkahengereknek köszönhetően az OR-
WAK POWER bálázógépeket hosszú távú és nagy igénybevételű használatra 
alkották.

OKOSABB
INTELLIGENS BÁLÁZÓGÉP
Az új vezérlés (PCB) adattároló kapacitással, 
műszaki gépfelügyelettel és külső kommunikációs 
lehetőségekkel rendelkezik, ráadásul – a bálázógépek 
között elsőként a ”D” szintű személyi biztonsági 
követelményeknek is megfelel.

MÉRETEK & MŰSZAKI ADATOK
       MÉRETEK

*Szállítási magasság **A szállítótalpak 70 mm-rel növelik 
a magasságot, azonban a lerakodást 
követően eltávolíthatók

       MŰSZAKI ADATOK

TÖLTŐ NYÍLÁS 
MÉRETE

Szélesség:  1500 mm 
Magasság:  630 mm 

CIKLUSIDŐ 

24 mp 

TÖMÖRÍTŐ 
ERŐ

26 tonna,  
260 kN 

BÁLA MÉRET 

Szélesség:  1500 mm 
Mélység:  800 mm 
Magasság:  1140 mm 

BÁLA SÚLY

Hullámkarton: 
kb. 500 kg  

ZAJSZINT 

≤ 65 db (A)

ÖSSZTÖMEG 

1220 kg

ÜZEMI FESZÜLTSÉG 

3 fázis, 3x400 V, 
50 Hz

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 


