ORWAK 3110
De Orwak 3110 is de perfecte oplossing voor bedrijven met kleinere
hoeveelheden verpakkingsafval. De beperkte hoogte gecombineerd met het
kleine vloeroppervlak zorgt ervoor dat de balenpers overal geplaatst kan
worden. Deze kleine maar effectieve pers realiseert een volumereductie tot 7:1.
PRODUCTIEVERE TIJDSBESTEDING

Medewerkers zouden zo min mogelijk tijd moeten
besteden aan het verwerken van afval. Plaats de
balenpers in de belangrijkste ruimte(n) van het bedrijf,
zodat zij het afval bij de bron kunnen verwerken.

RUIMTEBESPARING

Gecompacteerd materiaal neemt minder ruimte in dan
stapels los afval en dankzij de geringe vloeroppervlakte
die de pers inneemt, blijft er meer ruimte over.

KOSTEN EN OPBRENGSTEN

De Orwak 3110 zorgt niet alleen voor verlaging van
de afval- en transportkosten, maar genereert ook een
nieuwe bron van inkomsten. Karton, papier, plastic en
metalen leveren direct geld op, als deze gestorteerd en
gecompacteerd aan de recycler worden aangeboden.

MILIEUWINST

Het meest effectieve afvalverwerkingsproces, waarmee
tevens het milieu wordt gespaard. Grondstoffen
hoogwaardig recyclen en CO2-uitstoot verminderen
doordat er minder transport nodig is. Dat is een
krachtige vorm van duurzaam ondernemen.

Serviceorganisatie
met monteurs in
elke regio

KLEINE
FOOTPRINT

ORWAK 3110
Een compacte pers die overal is te plaatsen
Keuzeschakelaar
voor karton en
plastic

Houder voor de
gebruiksaanwijzing

GESCHIKT V00R:

Indicator
’baal vol’

Service-indicator

PAPIER
+ Karton
+ Snippers
+ Papieren zakken

Transparante
deksels voor de
bindlinten
Automatische
startfunctie

PLASTIC FOLIE
+ Krimpfolie
+ Plastic zakken
ANDER PLASTIC
+ Plastic bindmateriaal

ANDERE METALEN
+ Staalband
Instelbare baalgrootte

INSTELBAAR BAALFORMAAT

De kartonbalen wegen tot 50 kg en zijn eenvoudig
te hanteren met de bijgeleverde steekwagen.
De Orwak 3110 biedt de mogelijkheid om het baalformaat in te stellen in 3 verschillende groottes.

KLEIN VLOEROPPERVLAK

De beperkte hoogte in combinatie met het kleine vloeroppervlak zorgt
ervoor dat de Orwak 3110 overal geplaatst kan worden.

GERUISLOZE WERKING

Als gevolg van geavanceerde hydroliek produceert
de pers weinig geluid. Dit maakt de werkomgeving
aangenamer voor medewerkers en eventueel zelfs
voor klanten.

AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE

Door de automatische startfunctie compacteert de pers
het materiaal direct wanneer de deur gesloten wordt.

INCLUSIEF STEEKWAGEN

KEUZESCHAKELAAR

De Orwak 3110 wordt geleverd met een steekwagen om intern transport van de balen te
vergemakkelijken.

De keuzeschakelaar maakt het gemakkelijk om te kiezen voor
de compactie van karton of plastic.

AFMETINGEN EN SPECIFICATIES
Afmetingen
A

B

1990 mm

866 mm

C

D

680 mm

E

1365 mm

704 x
458 mm

648 mm

Energieverbruik
STAND-BY MODUS

MAXIMAAL VERBRUIK

0,6 W / U

580 W / U

GEWICHT (MACHINE) TOTAAL: 340 KG

Technische specificaties
LAADOPENING

CYCLUSTIJD

PERSDRUK

BAALGROOTTE

BAALGEWICHT

GELUID

BESCHERMINGSKLASSE

BENODIGDE ENERGIE

Breedte: 704 mm
Hoogte: 458 mm

33 sec.

HP
4 ton, 40 kN
LP
3 ton, 30 kN

Breedte: 700 mm
Diepte: 500 mm
Hoogte: ≈ 600 mm

Karton:
Tot 50 kg
Plastic:
Tot 70 kg

62,3 db (A)

IP 55

Enkele fase 230 V,
50 Hz, 10 A

Wij behouden ons het recht voor om zonder een voorafgaande aankondiging de specificaties te
wijzigen. Het gewicht van de baal, afvalzak of afvalbak is afhankelijk van het materiaaltype.
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