ORWAK
COMPACT 3120

Complies to

ENSafety
16500
standard

ORWAK COMPACT 3120 to idealny wybór do prasowania
zarówno kartonu jak i folii. Nowa belownica z rodziny
COMPACT oferuje to, co najlepsze: niewielkie wymiary,
jeszcze bardziej imponującą redukcję objętości odpadów
oraz belęo wadze od 100 do 130 kg. Zastosowanie
I-fazowego zasilania pozwala na podłączenie belownicy
w dowolnym miejscu. Orwak Compact 3120 wyróżnia
bardzo szeroki otwór załadowczy - 1000 mm!

100
SZEROKI
OTWÓR
ZAŁADOWCZY

KG

WAGA BELI
KARTON

KORZYŚCI
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Mniej czasu spędzonego na gospodarce
odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na
kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI
Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń
zajętą przez odpady zapobiegając ich
składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA
Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość
odpadów transportowanych do recyklingu
lub miejsc składowania. Rzadsze transporty

oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO2.

DLACZEGO ORWAK COMPACT?
Wydajne prasowanie u źródła! Niewielkie urzadzenie zapewniające
siedmiokrotną redukcję objętości odpadów.
Łatwe przemieszczanie bel dzięki załączonemu wózkowi.
Idealny wybór dla firm o niedużych ilościach odpadów opakowaniowych.

ORWAK
COMPACT 3120
Kompaktowa i wszechstronna belownica

ORWAK COMPACT 3120
JEST IDEALNA DO:
PAPIER

FOLIA

Makulatura
Ścinki

Folia stretch
Worki plastikowe

INNE METALE

INNE TWORZYWA
Taśma z tworzyw
sztucznych

Taśma stalowa

NOWOCZESNY DESIGN
Niewielkie wymiary maszyny pozwalają na łatwy
transport i instalacjęniemal w każdym miejscu. Szeroki
otwór załadowczy oznacza jeszczebardziej wydajne
prasowanie.

CICHA PRACA ŹRÓDŁEM LEPSZEGO
ŚRODOWISKA PRACY
Orwak 3115 to cicha belownica wyposażona
w układy hydrauliczne nowego rodzaju –
charakteryzują się one wyjątkowo niskim                       
poziomem wytwarzanego hałasu. Cicho pracująca
maszyna przyczynia się do poprawy warunków
pracy.

FUNKCJA AUTOSTARTU
Funkcja autostartu pozwala automatycznie rozpocząć
prasowanie po zamknięciu drzwi.  

PÓŁAUTOMATYCZNY WYRZUT BELI
Bele o wadze do 100 kg są łatwo wyjmowane, dzięki
funkcji półautomatycznego wyrzutu beli.

Wybór opcji
prasowania dla
tektury lub folii

Wskaźnik
gotowości
beli

ORWAK CONNECT
Urządzenie gotowe w każdym momencie na
podłączenie opcjonalnej funkcji Orwak Connect.
Oparta na komunikacji sieciowej usługa umożliwia
belownicy wysyłanie aktualizacji, ostrzeżeń, a także
istotnych informacji, w tym statystyk bel wprost do
komputera operatora.

Kontrolka serwisu

Intuicyjny panel
Kieszeń na instrukcję obsługi
Transparentna pokrywa na
rolki taśmy
Wysokośc beli w trzech rozmiarach
Nowoczesna, estetyczna
konstrukcja

Wybór rozmiaru beli

Spełnia europejską normę bezpieczeństwa
EN 16500: 2014.

DANE TECHNICZNE
WYMIARY
A

B

C

D

WYSOKOŚĆ
TRANSPORTOWA

2342 mm

1184 mm

900 mm

1907 mm

2342 mm
(1900 mm na
życzenie)

1000 x
460 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OTWÓR
ZAŁADOWCZY

CYKL
PRACY

Szerokość: 1000
mm

33 s

Wysokość: 460 mm

SIŁA NACISKU

HP: 6 ton, 60 kN
LP: 4 tony, 40 kN

WYMIARY BELI

Szerokość: 1000 mm
Głębokość: 700 mm
Wysokość: 800 mm

WAGA BELI

Karton: do 100 kg
Folia: do 130 kg

WAGA
MASZYNY

POZIOM
HAŁASU

KLASA
BEZPIECZEŃSTWA

ZASILANIE

580 kg

62.3 db (A)

IP 55

I-fazowe 230 V,
50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.
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