ORWAK
MULTI 5070-HDC
Den Här merkammarpressen erbjuder sortering
och komprimering av olika typer av material i en
maskin! ORWAK MULTI 5070-HDC, den kraftiga
versionen av 5070, är robust och mångsidig och
erbjuder korsbindning av balarna.
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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 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

ORWAK
MULTI 5070-HDC

ORWAK MULTI 5070-HDC
ÄR OPTIMAL FÖR:
PAPPER

PLASTFOLIE

METALLBURKAR

PLASTFÖRPACKNINGAR

Wellpapp
Strimlat papper
Papperssäckar

Unik korsbindningslösning

Krympfilm
Plastpåsar

Färgburkar
Färgburkar

”HEAVY DUTY”-VERSIONEN

5070-HDC är en kraftfullare version
av standardmodellen 5070 och ger en
volymreduktion på upp till 10:1. HDCversionen kan ta på sig riktigt tuffa jobb och
komprimerar PET-flaskor, kannor och till och
med lättare träförpackningar.

PET-flaskor
Kannor/flaskor

ÖVRIG METALL

ÖVRIG PLAST
Plastband

Stålband

EFFEKTIV KOMPRIMERING

FLERKAMMARLÖSNING

Det långa kolvslaget ger mycket kompakta balar!

Det här är en flerkammarlösning och
kan bilda en miniåtervinningsstation för
sortering av olika typer av material.

Fler band kan användas för att ta hand om utmanande material och uppfylla hårda hanteringskrav.

UTBYGGBART SYSTEM

BALKÄRRA INGÅR

5070-HDC levereras alltid med en praktisk balkärra för
enkel hantering och intern transport av balar.

5070-HDC är ett utbyggbart system med ett
lättmanövrerat presshuvud som betjänar
flera kammare.

EFFEKTIVITET

När balpressen komprimerar material i en
kammare är den andra öppen och redo att
matas med mer material!
Vi är unika genom att kunna erbjuda korsbindning
på en balpress med flera kammare. Balarna säkras
under tryck med 2-6 band beroende på material
och hanteringskraven för de färdiga balarna.

Uppfyller EN 16500:2014 säkerhetsstandard för vertikala balpressar.

MÅTT & SPECIFIKATIONER
MÅTT
A

B

C

D

E

2200 mm

1740 mm

716 (830*) mm

1429 mm

1205 mm
700 x
500 mm

*Inklusive bandhållare

TEKNISKA DATA
IKASTÖPPNING
Bredd: 700 mm
Höjd: 500 mm

CYKELTID

PRESSKRAFT

33 sek

10 ton, 100 kN

BALSTORLEK
Bredd: 700 mm
Djup: 500 mm

Höjd: 700 mm

BALVIKT
Wellpapp: upp till 80 kg
Plast: upp till 100 kg

MASKINVIKT
Totalvikt:850 kg

Endast kammare: 525 kg

Endast pressenhet: 325kg

LJUDNIVÅ

SKYDDSKLASS

< 72 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
3-fas 3x400 V, 50 Hz
5-polig CEEplugg/10 A

