
ORWAK 
MULTI 9020S
SKAPA DIN EGEN MINIÅTERVINNINGSSTATION 
MED ORWAK MULTI 9020S!

Denna flerkammarlösning erbjuder 
sortering och komprimering av olika 
typer av material i en maskin! Kammarna 
rymmer mycket material och systemet kan 
lätt byggas ut med ytterligare kammare. 
NYHET! En säkerhetsbroms har nyligen 
införts som  standard på den här modellen!

Flera kammare
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MULTI

BALVIKT 
KARTONG

Varför Orwak Multi?
     Sortering och komprimering av flera materialslag 

     vid källan

     Effektiv toppmatning i öppna kamrar

     Total flexibilitet att öka kapaciteten genom att  

      beställa till fler kamrar

www.orwak.se

Fördelar med Orwaklösningen
PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING
Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan 
mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING 

Vår balpress minskar snabbt det utrymme 
avfall tar upp och håller gångar och passager 
fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE 

Mer komprimering = mindre avfallsvolym 
till transport för återvinning eller 
bortskaffande. Färre transporter ger lägre 
transportkostnader och minskade CO2-
utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre 
värde på det återvinningsbara materialet. 

200 kg



Merkammarlösning

ORWAK 
MULTI 9020S

ORWAK MULTI 9020S ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER
+ Papperssäckar
+ Kartong
+ Strimlat papper

PLASTFOLIE 
+ Krympfilm
+ Plastpåsar 

METALLBURKAR
+ Konservburkar
+ Färgburkar

ÖVRIG METALL
+ Stålband

PLASTBEHÅLLARE
+ Petflaskor

UTBYGGBART SYSTEM
Det är lätt att lägga till ytterligare kammare för att 
bygga ut ditt sorterings- och komprimeringssystem 
och öka din kapacitet ytterligare. När din verksam-
het växer och behoven förändras, kan du låta ditt 
avfallshanteringssystem växa i samma takt!

HÖGKAPACITETSSYSTEM
9020S är en kraftfull maskin med stora 
kammare och generösa ifyllningsöppningar. 
Den ger en effektiv volymminskning av 
stora mängder återvinningsbart material. 

Detta är en toppmatad fler-
kammarlösning. Den bildar en åter-
vinningsstation i miniformat. Med 
en kammare för varje material är det 
enkelt att sortera och komprimera 
material vid källan.

BALINDIKATOR
En balindikator varnar dig när maskinen har nått sin 
kapacitet.

EFFEKTIVITET
När balpressen komprimerar material i en kam-
mare är den andra öppen och redo att matas med 
mer material!

MÅTT & SPECIFIKATIONER

A B C D E F’ 

2470 mm 2480 mm 968 (1135l) mm 2175 mm 1380 mm 1900 mm 

       MÅTT

 STANDBY-LÄGE                                        MAXIMAL DRIFT EN TIMMA

 2.7 W/H   800 W/H 

       ENERGIFÖRBRUKNING

IFYLLNADSÖPPNING

Bredd:  1100 mm

Djup:  700 mm

CYKELTID

 
35 sek

PRESSKRAFT 
 
20 ton, 

200 kN

BALSTORLEK 

 
Bredd:   1100 mm

Djup:  700 mm

Höjd:  800 mm

BALVIKT 

Kartong: 

Upp till 200 kg

Plast: 

Upp till 300 kg 

LJUDNIVÅ

72 db (A)

SKYDDSKLASS

IP 55 

 

       TEKNISKA DATA

Presskraften kan regleras indivi-
duellt för varje kammare, anpassad 
efter materialet.

Maskinvikt total:      1580 kg
enbart kammare:    1100 kg
enbart pressenhet:  480 kg

1100 x
700 mm

DRIFTSSPÄNNING
 

3-fas 3x400 V, 50 Hz,

5-polig CEE-plugg/16 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

Orwak Sverige AB 
Box 58 
S-576 22 Sävsjö 
SWEDEN 
Tel: +46-(0)382-157 00
info.se@orwak.com

*Transporthöjd

1100 x
700 mm

SÄKERHETSBROMS ÄR STANDARD
Operatören måste trycka på knapparna 
på handtagen och ha en tvåhandsfattning 
för att skjuta överdelen i sidled. Släpps en 
knapp, bromsar presshuvudet  och gör 
det tungt att flytta. Den nya funktionen 
ökar säkerheten på arbetsplatsen 
och är ett viktigt steg mot att uppfylla 
standarden EN 16500.


