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NOWY KOmpAKtOR ORWAK FLEX 4360! 
Solidne i niezawodne urządzenie, które 
dzięki kompaktowej konstrukcji zajmuje 
niewiele miejsca. 
Wielokomorowy ORWAK FLEX 4360 
oferuje załadunek od góry, natomiast 
wersja jednokomorowa oparta jest na 
zasadzie ”podjedź pojemnikiem! Sprasuj! 
Wyjedź pojemnikiem!”. Najnowszy model 
kompaktora  można łatwo rozbudować 
o dodatkowe komory.

Korzyści

FLEX

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 Flex?
     Wszechstronność zastosowań - rozwiązania
     idealne do wielu rodzajów materiałów
     Higieniczna i bezpieczna gospodarka odpadami
     zmieszanymi lub niebezpiecznymi
     Wyjątkowe rozwiązania do zadań specjalnych+

Bezpieczeństwo



Inteligentne rozwiązanie w zakresie 
prasowania odpadów w pojemnikach

ORWAK FLEX 4360 to kompaktor przeznaczony 
do standardowych dwukołowych pojemników 
o maksymalnej pojemności 360 litrów.  

IDEALNY WYBóR DO pRASOWANIA 
ODpADóW  mIESZANYCH
ORWAK FLEX 4360 jest idealnym rozwiązaniem dla 
sektora hoteli i restauracji, gdzie odpady mieszane 
składowane są w pojemnikach na odpady. 
Nasze urządzenie zapewnia znaczną redukcję 
prasowanych odpadów, wpływając na oszczędność 
miejsca i zyskowność gospodarki odpadami.

ORWAK 
FLEX 4360

ORWAK FLEX 4360 jESt IDEALNY DO:

ODpADY WILGOtNE

ELEGANCKI WYGLĄD – pROStA OBSłUGA
Orwak 4360 to solidna i stabilna maszyna, a dzięki 
kompaktowym rozmiarom zajmuje mało miejsca. 
precyzyjne wykończenie w połączeniu z łatwym 
dostępem do urządzenia znacznie ułatwia jego 
czyszczenie. 
Orwak 4360 w łatwy sposób umożliwia rozbudowanie 
go o kolejne komory.  Wówczas drzwi przednie 
pojedynczej komory zostają zabezpieczone klapą 
z dwoma uchwytami, by ułatwić ruch głowicy prasy 
z jednej komory do następnej.

BEZpIECZNY I łAtWY W OBSłUDZE
Wielokomorowa wersja Orwak 4360 oferuje wygodny 
załadunek od góry, a wersja z pojedynczą komorą 
bazuje na zasadzie: podjedź wózkiem, sprasuj, wyjedź 
wózkiem. Bezpieczeństwo 
i jakość są naszymi znakami rozpoznawczymi, 
a kompaktor Orwak 4360 zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo użytkowania zarówno dla operatora 
maszyny, jak również osób znajdujących się w pobliżu 
pracującego urządzenia. Kontrolka pojemnika 
gwarantuje, że maszyna uruchomi się tylko pod 
warunkiem ustawienia pojemnika we właściwej pozycji. 

WYmIARY I SpECYFIKACjA

     WAGA CAłKOWItA            GłOWICA pRASUjĄCA          pOjEDYNCZA KOmORA

       WAGA URZĄDZENIA

pOjEmNIK

360 l

CYKL pRACY

 
29 s

SIłA NACISKU

1.5 tony, 15 kN

pOZIOm HAłASU

62.3 db (A)

 KLASA BEZpIECZEŃStWA

Ip 55

       SpECYFIKACjA tECHNICZNA

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

+ Odpady ogólne               
 
Idealny do odpadów mieszanych 
przeznaczonych do składowania lub spalania

Bezpieczeństwo i brak dostępu 
do części ruchomych: włącznik 
bezpieczeństwa na drzwiach 
przednich 

Wersja z pojedynczą 
komorą i drzwiami 
wahadłowymi

przeznaczony do 
dwukołowych pojemników
360 l

 A         B                C                         D                                            Wysokość transportowa 

1 komora:  2275 mm     1 komora:  950 mm        1 komora:   980 mm        1 komora:  1790 mm      1 komora:  2100 mm 

2 komory: 2275 mm      2 komory: 1900 mm      2 komory:  1060 mm                                                     2 komory: 2100 mm

       WYmIARY ORWAK FLEX 4360

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

Wersja z podwójną komorą 
i klapą z dwoma uchwytami

 1 komora:   240 kg                  120 kg                                  120 kg        

 2 komory:   360 kg                                                                               

      ZASILANIE

      1x230 V, 50 Hz, 10 A


