ORWAK
FLEX 5031

ORWAK FLEX 5031 erbjuder en enkel och flexibel
komprimering. Komprimera avfallet i säck eller till
bal i samma enhet! Det är ett klassiskt koncept
som nu presenteras i en ny fräsch design!
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BALVIKT
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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.

VARFÖR ORWAK FLEX?

Flexibla komprimeringslösningar för många olika
användningsområden
Hygienisk och säker hantering av blandat avfall
och farligt avfall
Speciella lösningar för speciella behov

ORWAK
FLEX 5031

ORWAK FLEX5031
ÄR OPTIMAL FÖR:
PAPPER

PLASTFOLIE

Wellpapp
Strimlat papper
Papperssäckar

Mångsidigt alternativ

Krympfilm
Plastpåsar

HALVTORRT
AVFALL

Blandat avfall i säckar

FLEXIBEL LÖSNING SÄCK ELLER BAL?

5031 ger dig full flexibilitet! Skapa en
standardbal, komprimera avfall i en säck och/
eller lägg balen i en plastsäck! Valet är ditt!
Samma enhet kan göra alla dessa saker för dig!

HYGIENISK AVFALLSHANTERING

En komprimerad och väl försluten påse förhindrar
läckage och dålig lukt. Maskinen är utformad för
enkel daglig rengöring och kritiska delar är tillverkade av rostfritt stål.

HÖG KOMPRIMERING PÅ LITEN
YTA

5031 är en kompakt maskin som tar liten plats,
men trots att den kräver ett litet utrymme ger
den fortfarande en hög komprimeringsgrad på
upp till 10:1!

EXTRA TILLBEHÖR FÖR ÖKAD
FLEXIBILITET

HYGIENISK AVFALLSHANTERING
En komprimerad och väl försluten säck
förhindrar läckage och dålig lukt. Maskinen
är flyttbar och designad för regelbunden
rengöring.

ORWAK FLEX 5031 har en fräsch
design och en hållbar finish.
Balarna kan också inneslutas i säck
Monterad på hjul för enkel
rengöring och flytt

MÅTT & SPECIFIKATIONER

Extra stålbehållare för
säker hantering av exempelvis burkar och glas
efter komprimering.

Ett lättanvänt tillval –
Orwaks bal/säcklyft.
Eliminerar manuella
tunga lyft.

MÅTT

A

B

C

D*

E

1940 mm

785 mm

1033 mm

2660 mm

1100 mm

*Tömningsposition

ENERGIFÖRBRUKNING
STANDBY-LÄGE

MAXIMAL DRIFT EN TIMMA

---

660 W/H

500 x
500 mm

TEKNISKA DATA
IKASTÖPPNING
Bredd: 500 mm
Djup: 500 mm

CYKELTID

PRESSKRAFT

36 sek

3 ton, 30 kN

BALSTORLEK
Bredd: 500 mm
Djup: 500 mm

Höjd: 700 mm

BALVIKT
Wellpapp: upp till 40 kg
Plast: upp till 60 kg

MASKINVIKT

LJUDNIVÅ

SKYDDSKLASS

285 kg

62 db (A)

IP 55

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

ATS-ORWAK

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

ATS-ORWAK.SE

DRIFTSSPÄNNING
Enfas 230 V,
50 Hz, 10 A

