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NOWA BELOWNICA W RODZINIE PRAS 

PIONOWYCH ORWAK 

3220 to wszechstronne 
urządzenie, które idealnie spełnia 
zapotrzebowanie na niską maszynę. 
Nadaje się do kartonu i plastiku, 
a nieduża wysokość belownicy ułatwia 
jej transport i instalację, zapewnia 
szerokie możliwości ustawienia i jest 
znakomita tam, gdzie niski su� t staje 
się wyzwaniem.

Korzyści

Optymalna 
wysokość

PIONOWA

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 CO

2
.

+
+
+

Dlaczego Orwak 3220?

     Niska wysokość instalacyjna = łatwy transport

     i montaż urządzenia

     Wydajne prasowanie dużych ilości odpadów   

     Inteligentne funkcje, intuicyjny panel obsługi oraz 

     gotowość do podłączenia funkcji Connect +

WAGA BELI  Z KARTONU

250kg

EN 16500
Complies to

Safety standard



F

DANE TECHNICZNE

A B C D E F*

2000 mm 1651 mm 955  mm 2210 mm 1068 mm 2000 mm**

       WYMIARY

Niska wysokość instalacyjna

KOMPAKTOWA  KONSTRUKCJA  MASZYNY
Orwak 3220 wyposażony został w krzyżowy cylinder. Urządzenie zawdzięcza 
kompaktowość niedużej wysokości transportowej oraz instalacyjnej 
– tylko 2000 mm. Mała wysokość ułatwia transport na miejsce montażu 
i zapewnia szerokie możliwości 
lokalizacyjne.

LICZY SIĘ CZAS

ORWAK 
3220

ORWAK COMPACT 3220 ZAJMIE SIĘ 
WIĘKSZOŚCIĄ TWOICH ODPADÓW:

PAPIER                               
+ Karton
+ Ścinki

FOLIA
+ Folia stretch
+ Worki plastikowe

GOTOWA DO KOMUNIKACJI
BŁYSKOTLIWE URZĄDZENIA
ORWAK 3220 wyposażony jest w specjalny sterownik, 
który umożliwia przechowywanie danych, kontrolę 
techniczną oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. 
Dodatkowo, belownice ORWAK POWER, spełniają 
najwyższe możliwe normy bezpieczeństwa.

Orwak 3220 jest gotowy do współpracy z systemem 
Orwak Connect. Oparta na komunikacji sieciowej usługa
umożliwia belownicy wysyłanie aktualizacji, ostrzeżeń
a także istotnych informacji i statystyk bel wprost do 
panelu zarządzania.

DODATKOWE FUNKCJE
- Ciche działanie,
- Intuicyjny panel sterowania
- Przełącznik wyboru materiału: HP (karton), LP (folia),
- Wydajniejsze prasowanie plastikowych opakowań 

Spełnia wymagania normy EN 16500:2014 
- standard dla belownic pionowych

*Wysokość **Stopki transportowe zwiększają 
wysokość o 100 mm, ale mogą zostać 
usunięte po rozładowaniu maszyny

OTWÓR ZAŁADOWCZY

Szerokość:  
1200 mm
Wysokość: 
440 mm

CYKL PRACY

 
16 s

SIŁA NACISKU

18 ton,
180 kN

WYMIARY BELI

Szerokość:  1200 mm
Głębokość:  710 mm
Wysokość:   850 mm

WAGA BELI

Karton: 
do 250 kg
Folia:
do 290 kg

POZIOM 
HAŁASU

≤ 65 db (A)

WAGA URZĄDZENIA

 1131 kg 

ZASILANIE

3-fazowe 3x400 V, 

50 Hz

      SPECYFIKACJA TECHNICZNA

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

Orwak Polska Sp. z o.o.
ul. Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź
Tel: +48 4264 8791 7, Fax: +48 4264 8218 5
E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl

1200 x 
440 mm

SZYBKA BELOWNICA, KTÓRA DOTRZYMA CI KROKU
Orwak 3220 to szybka belownica, cykl pracy to tylko 16 sekund, zawsze 
w pełnej gotowości by przyjąć nowy załadunek makulatury lub folii. 
W standardowym wyposażeniu ma automatyczny start. 3220 może 
być obsługiwana manualnie, jednak swoją maksymalną produktywność 
osiąga w trybie automatycznym.

Rurki ułatwiające wiązanie beli Wyrzut beli po naciśnięciu tylko 
dwóch przycisków!


