
DE HALVAUTOMATISKA KANAL-
PRESSARNA 1540-1550-1560
Erbjuder kompakt maskindesign men producerar samtidigt balar 
med hög densitet! Maskinerna är små kanalpressar med litet 
ytanspråk och manuell bindning av balarna. De är en idealisk lösning 
för verksamheter som hanterar stora volymer återvinningsbart 
förpackningsmaterial  och där vertikalpressar är för arbetsintensiva   
eller där bulkmatning är ett krav. 

HALVAUTOMATISK 
KOMPRIMERINGS- 
LÖSNING FÖR LÖNSAM 
AVFALLSHANTERING 

ORWAKS HALV- 
AUTOMATISKA 

KANALPRESSAR



Denna serie av halvautomatiska 
kanalpressar är optimal när du söker en 
kompakt komprimeringslösning inomhus 
och volymerna överstiger vad som är 
effektivt att hantera i vertikalpressar.

PERFEKTA FÖR 
DIN VERKSAMHET

Utmärkt för olika slags  papper, wellpapp, krymfilm,  
storsäckar av plast och perforerade  PET-flaskor.  
 
Vår halvautomatiska kanalpressar är perfekta i alla 
miljöer där stora volymer återvinningsbart material 
måste tas om hand och volymen överstiger vad som är 
produktivt att hantera i en vertikal balpress: 

Handel   Lager
Tillverkande                      Distributions- 
industri                        center
Återvinnare

FÖRDELAR MED 
LÖSNINGEN

BREDA ANVÄNDNINGS-
OMRÅDEN

VAD MENAS MED HALV- 
AUTOMATISK KANALPRESS?
De är små kanalpressar, där komprimeringen är automatiserad medan 
balbindningen sker manuellt. Materialet komprimeras effektivt mot 
den slutna delen av presskanalen och ger därmed högkomprimerade 
balar. 

När presskanalen i maskinen är full, binder operatören balen 
manuellt med fyra plastband eller ståltrådar och det ger ett 
fast grepp om balen. 

MANUELL BALBINDNING

När balen är klar, är det bara att trycka på två knappar så 
tippar balen ut på pallen framför och körs enkelt bort med 
truck.

SMIDIG URBALNING

 Högkapacitetskomprimering av stora avfalls- 
volymer till kompakta balar

 Tar liten plats och kan med fördel placeras inomhus

 Generös inmatningsöppning och automatisk kom-
primering innebär bekväm avfallshantering för 
personalen 

 Producerar bruksbalar för leverans direkt till åter-
vinningsindustrin

 Kostnadseffektiv avfallslösning

INMATNINGSALTERNATIV
Inmatning kan ske manuellt från marknivå eller lastkaj, med 
kärlvändare eller via ränna, löpandeband  eller med truck.



LÄNGD (L) BREDD (B) HÖJD (H) INMATNINGSÖPPNING KANALENS  
INNERMÅTT

7460 mm 2160 mm 2550 mm 1500x1100 mm 1100 x 750 mm

ORWAKS HALVAUTOMATISKA
KANALPRESSAR
1540-1550-1560

MODELL
INMATNINGS-

VOLYM
CYKELTID MOTOR PRESSKRAFT YTTRYCK BALSTORLEK HxDxL 

(INNE I BALPRESSEN)
BAL-

BAND BALVIKT MASKIN-
VIKT

OLJE_
TANKENS 

KAPACITET

1540 1.25 m3 58 sek 7.5 kW 40 ton, 400 kN 4.8 kg/cm2 1100x750x 
900-1300  mm* 4 upp till 500 kg** 4750 kg 170 L

1550 1.25 m3 39 sek 15 kW 50 ton, 500 kN 6.1 kg/cm2 1100x750x 
900-1300  mm* 4 upp till 550 kg** 4900 kg 300 L

1560 1.25 m3 52 sek 15 kW 60 ton, 600 kN 7.3 kg/cm2 1100x750x 
900-1300  mm* 4 upp till 600 kg** 5050 kg 300 L

MÅTT

TEKNISKA DATA

 MODELL 1540-1550-1560

**Wellpapp; för balvikter för andra  
materialslag.kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifika-
tioner utan föregående meddelande. 

Driftsspänning 3x400 V, 50 Hz, säkring 32 A*Ballängden kan expandera med 
10-20 % efter urbalningen.



FUNKTIONER I FOKUS

Vi erbjuder en mängd olika alternativ för anpassning av standard-
utrustningen till kundanpassade lösningar 

För en maximal användarupplevelse är serien med halvautomatiska 
kanalpressar utrustad med smarta och bekväma standardfunktioner.

AUTOSTART
Utrustad med fotocellsstart och ett nyckelvred 
för enkel växling mellan manuell och 
automatisk drift.

MANÖVERPANEL
Modern användarvänlig manöverpanel 
med statusindikatorer och kommandon för 
urbalning och manuell drift.

AUTOMATISK LUCKA 
Robust automatisk lucka som öppnas 
vertikalt. 

TILLBEHÖR FÖR DIN VERKSAMHET

INMATNINGSTRATTAR 
Olika typer och storlekar

KÄRLVÄNDARE 
För inmatning från fyrhjuliga kärl

KANALER/TRANSPORTBAND 
För automatisk inmatning av stora volymer

BANDHÅLLARE OLJEKYLARE/-VÄRMARE OPTISK VARNING VID AUTOSTART 

ATS-ORWAK.SE

ATS-ORWAK
Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se


