ORWAK
MULTI 9020S

MULTI

ORWAK MULTI 9020S to prawdziwy

zawodnik wagi ciężkiej. Orwak 9020S
to wielokomorowe urządzenie
zapewniające sortowanie i prasowanie
różnych rodzajów materiałów
w jednej maszynie! Model można
w każdej chwili rozbudować o dodatkowe
komory. Orwak 9020S został standardowo
wyposażony w specjalny hamulec,
dodatkowo zwiększający bezpieczeństwo
użytkowanika belownicy.

System wielokomorowy

200

kg

WAGA BELI Z KARTONU

Korzyści
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Mniej czasu spędzonego na gospodarce
odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA
Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość
kluczowe czynności.
odpadów transportowanych do recyklingu lub
miejsc składowania. Rzadsze transporty
OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI
Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń oznaczają ograniczenie kosztów oraz
emisji CO2.
zajętą przez odpady zapobiegając ich
składowaniu w przejściach i alejkach.

Dlaczego Orwak Multi?

+ Sortowanie i prasowanie różnych rodzajów
odpadów u źródła
+ Załadunek materiałów od góry
+ Możliwość rozbudowy o dodatkowe komory
www.orwakpolska.pl

ORWAK
MULTI 9020S

ORWAK 9020S ZAJMIE SIĘ WIĘKSZOŚCIĄ
TWOICH ODPADÓW:
PapIer
+ Worki papierowe
+ Tektura
+ Ścinki

Urządzenie wielokomorowe
Orwak 9020S to urządzenie
wielokomorowe z załadunkiem od
góry. To własny mini punkt recyklingu.
Każda komora przechowuje inny rodzaj
materiału, dzięki czemu sortowanie
i prasowanie u źródła

Puszki metalowe
+ Puszki po żywności
+ Puszki po farbie

Siła nacisku może być
regulowana indywidualnie dla
każdej komory w zależności od
prasowanego materiału.

Folia
+ Folia stretch
+ Worki plastikowe

pozostałe metale
+ Taśmy stalowe

OPAKOWANIA PLASTIKOWE
+ Butelki PET

DUŻA POJEMNOŚĆ

Belownica Orwak 9020S wyposażona
jest w duże komory z obszernymi
otworami załadowczymi. Zapewnia
wydajne zmniejszanie objętności dużych
ilości materiałów.

system wielokomorowy

Model Orwak 9020 można w każdej chwili
rozbudować o kolejne komory, jesli potrzeby
firmy zwiększą się.

HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA
W STANDARDZIE

Operator belownicy musi nacisnąć
oburącz dwa przyciski, dopiero wówczas
głowica będzie mogła się przesunąć na
jedną ze stron. Po zwolnieniu przycisków
hamulce powodują utrudnione
przesuwanie głowicy. Nowa funkcja
zwiększa bezpieczeństwo pracy i jest
ważnym krokiem w kierunku spełnienia
normy EN 16500.

WSKAŹNIK GOTOWOŚCI BELI

Wskaźnik gotowości beli informuje o osiągnięciu
maksymalnej pojemności maszyny.
wydajność

Gdy belownica prasuje materiał w jednej komorze,
inna jest otwarta i gotowa na przyjęcie kolejnego
materiału!

DANE TECHNICZNE
WYMIARY
A

B

C

D

E

F*

2470 mm

2480 mm

968 (1135l) mm

2175 mm

1380 mm

1900 mm

Całkowita waga urządzenia:
1580 kg
Waga komory: 1100 kg
Waga głowicy: 480 kg

1 Including strap holders
1100 x
700 mm

ZUŻYCIE ENERGII
TRYB CZUWANIA		

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII W CIĄGU GODZINY

2.7 W/H			

800 W/H
*Wysokość transportowa

TECHNICAL SPECIFICATIONS
OTWÓR ZAŁADOWCZY

CYKL PRACY

SIŁA NACISKU

WYMIARY BELI

WAGA BELI

POZIOM HAŁASU

KLASA BEZPIECZEŃSTWA

ZASILANIE

Szerokość:
1100 mm
Wysokość:

35 s

20 ton,

Szerokość: 1100 mm

Makulatura:

72 db (A)

IP 55

3-fazowe 3x400 V,

200 kN

Głębokość: 700 mm

do 200 kg

Wysokość: 800 mm

Folia:

700 mm

50 Hz

do 300 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Waga beli/worka/pojemnika jest uzależniona od rodzaju prasowanego materiału.
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