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Orwak Polska prowadzi sprzedaż, 
montaż i serwis szerokiej gamy pras, 
belownic i kompaktorów oraz materiałów 
eksploatacyjnych do efektywnego   
i rentownego gospodarowania odpadami. 
Eksperci, przedstawiciele i partnerzy Orwak 
Polska są dostępni w ośrodkach serwisowo-
dystrybucyjnych ORWAK w całej Polsce. 

Dział Serwisu od ponad dwudziestu lat 
dba o niezawodność urządzeń w Polsce. 
Zapewniamy naszym klientom wsparcie 
w ramach asysty telefonicznej oraz 
dostosowany do indywidualnych potrzeb  
i oczekiwań plan przeglądów okresowych. 
W   przypadku braku możliwości usunięcia 
usterki zdalnie, maksymalny czas 
oczekiwania na przyjazd technika od 
dokonania zgłoszenia wynosi 48 godzin.

ORWAK jest światowym liderem w branży gospodarki 
odpadami, w zakresie produkcji i dystrybucji systemów
do sortowania, prasowania i belowania odpadów. Oferta 
obejmuje szereg belownic, pras brykietujących oraz 
kompaktorów zapewniających  prowadzenie systemu 
gospodarki odpadami, surowcami wtórnymi oraz 
opakowaniami zwrotnymi w sposób efektywny i dochodowy.
Ideą prowadzonej działalności jest wzrost wartości zbieranych 
materiałów recyklingowych i redukcja kosztów ich logistyki. 

Mniej znaczy więcej. Nadajemy wartość odpadom.



ORWAK posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 14001. Jakość stali stosowanej w naszych belownicach jest dokładnie testowana, aby mimo 
zastosowania wysokiego ciśnienia, zapewnić wieloletnią trwałość urządzenia i zachowanie początkowego kształtu oraz właściwości urządzenia.  
Spawanie komór jest wykonywane zgodnie ze standardem ISO 3834, powszechnie stosowanym w przemyśle motoryzacyjnym i ciężkim. 

PRASOWANIE OZNACZA DOCHÓD

Ograniczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem 
odpadów jest pożądane na pokładach statków i platform 
wiertniczych. 

ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć wydatki, ale również 
tworzy nowe źródło dochodu:

 
 
• Sortowanie u źródła > Wyższa wartość odpadów dla 
recyklingu > Dochód z surowców wtórnych

 
• Wysokie zagęszczenie odpadów > Mniej transportów >
Mniejsze opłaty związane z usuwaniem odpadów

• Sortowanie > Mniejsze ilości składowanych odpadów >
Mniejsze opłaty związane z usuwaniem odpadów
Systemy belujące ORWAK to inwestycja, która się opłaca!Optymalne wykorzystanie miejsca to priorytet na pokładach statków oraz   

platformach morskich.  Gospodarka odpadami w takim otoczeniu jest wielkim 
wyzwaniem. Warto zamienić ją w rentowny proces oszczędzający przestrzeń, czas  
i koszty armatora, a dodatkowo zwiększyć przychód ze sprzedaży surowców wtórnych 
i zadbać o wysoką higienę oraz schludny wygląd na statku!  

NIEZAWODNA OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI NA OKRĘTACH  
HOLENDERSKIEJ MARYNARKI ROYAL DUTCH NAVY 

Koninkliijke Marine (Royal Duch Navy) 
jest jednostką Holenderskiej Marynarki 
Wojennej. Na pokładach kilku statków 
pracują kompaktory Orwak 5030. Jeden 
z nich – kompaktor prasujący odpady 
do worka – znajduje się na pokładzie 
okrętu Hr Ms De Ruyter  i efektywnie dba  
o właściwą gospodarkę odpadami.

Personel jest bardzo zadowolony 
z łatwości obsługi kompaktora, 
a udane instalacje tych urządzeń  
na przestrzeni lat utorowały drogę  
do najnowszej inwestycji w Orwak 5030 
na pokładzie statku patrolowego Hr Ms 
Holland. Belowanie odpadów pozwala 
na zachowanie porządku i czystości oraz 
znacznie zmniejsza objętość surowców, 
co prowadzi do dużej oszczędności 
miejsca w magazynie. Orwak 5030 

to małe i wytrzymałe urządzenie,  
a  współczynnik zagęszczenia odpadów 
wytwarzanych na okręcie Hr Ms Holland 
wynosi 6:1. Odpady są gromadzone 
bezpośrednio w plastikowe worki.

Personel uważa kompaktor za 
bardzo pomocny i  higieniczny 
sposób prasowania odpadów 
zmieszanych. Worki przechowywane są  
w klimatyzowanym pomieszczeniu, 
a następnie usuwane ze statku  
w najbliższym porcie. 

WIĘCEJ MIEJSCA!

Urządzenia ORWAK błyskawicznie ograniczają objętość odpadów 
zapobiegając ich składowaniu w ciągach komunikacyjnych i tym 
samym zapewniają niczym niezakłócone i sprawne przemieszczanie 
się. Bele o wysokim zagęszczeniu wymagają znacznie mniej 
przestrzeni magazynowej niż stosy odpadów składowanych luzem. 
Małe gabaryty maszyn to również oszczędność cennego miejsca. 

WIELE MOŻLIWOŚCI PRASOWANIA 
 
Solidne systemy ORWAK pozwalają na efektywne prasowanie 
różnego typu odpadów, takich jak pudła tekturowe, opakowania 
papierowe, odpady ogólne w workach, folia z tworzywa 
sztucznego, pojemniki z tworzyw sztucznych, puszki, beczki. 

Sortowanie odpadów u źródła ułatwiają belownice wielokomorowe, 
prasujące odpady dla potrzeb recyklingu lub składowania. 
Zapewniają one zagospodarowanie zarówno odpadów suchych, 
jak i wilgotnych odpadów stałych. 

 
 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 

Dzięki prasom, kompaktorom i belownicom  ORWAK załoga 
nie traci cennych minut na cięcie i ręczne ugniatanie pudełek. 
Obsługa  urządzeń ORWAK jest łatwa, wygodna i bezpieczna, 
a ich działanie jest konfigurowane przez użytkownika tak, aby 
jak najlepiej dopasować się do systemu pracy. Skrócenie czasu 
spędzanego na gospodarce odpadami oznacza więcej czasu 
poświęcanego na kluczowe czynności.  

CENTRALNA CZY ROZPROSZONA 
GOSPODARKA ODPADAMI?  
I JEDNO I DRUGIE

W kabinach, barach, pomieszczeniach restauracyjnych, 
kuchennych oraz magazynach na pokładzie statków 
wycieczkowych, a także w pomieszczeniach produkcyjnych 
i magazynowych na pokładach tankowców i platform 
morskich dochodzi do szybkiego nagromadzenia 
odpadów. Można je sortować i prasować bezpośrednio  
w miejscach zbierania lub centralnie, np. w jednym miejscu 
składowania. Możliwa jest również kombinacja obu 
powyższych rozwiązań.

KONTROLUJ CZAS, MIEJSCE
I KOSZTY Z URZĄDZENIAMI ORWAK


