
ORWAK 
FLEX 5010-E

60 KG

PREČO ORWAK FLEX?

ORWAK FLEX 5010-E je malý, ale silný lis, ktorý
zaberie málo miesta, ale ponúka efektívne 
zhutnenie. Jednotka je pevná, spoľahlivá a ľahko sa 
ovláda. 

ORWAK VÝHODY

váha balíka kartón

PRODUKTÍVNEJŠIE VYUŽITIE ČASU
Menej času pri nakladaní s odpadom, viac času na 
vaše kľúčové aktivity!

Väčší priestor & poriadok
Naše lisy rapídne zmenšujú priestor, ktorý zaberá 
odpad, udržiavajúc tak uličky priechodné  a upratané. 

NIŽŠIE NÁKLADY, VYŠŠÍ ZISK
Silnejšie zhutnenie= menší objem odpadu na prevoz. 
Menej zvozov sa odzrkadlí na nižších nákladoch na 
prepravu a redukcii emisií CO2 . Triedenie pri zdroji
vytvára surovinu vyššej kvality vhodnú na recykláciu. 

malá stopa

Hygienické a bezpečné zhutnenie a manipulácia s
komunálnym a nebezpečným odpadom

   Osobitné riešenia pre osobitné potreby
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ORWAK FLEX5010-E  
je optimálny na:
PAPIER
 Kartón

drvený papier
Papierové sáčky

PLASTOVÁ FÓLIA
  Streč fólia

Plastové sáčky

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE
ROZMERY

A B C D E

Vyhradzujeme si práva na zmeny špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenie. Balík/sáčok/nádoba váha závisí na type suroviny.

Malý, ale silný

PLNENIE ZHORA
Podávanie materiálu do tohto lisu s horným 
plnením je rýchle a pohodlné a pomer zhutnenia 
je pôsobivý vďaka vysokému tlaku na malý 
povrch.

VŠESTRANNÝ
Tento dizajn zaistí všestrannosť lisu, ktorý môžete 
používať na balíky odpadu ako kartón, papier, 
plasty, či tenké drevené obaly.

KOMPAKTNÝ DIZAJN
Vďaka svojmu kompaktnému tvaru, sa lis hodí 
tam, kde ho potrebujete, a ľahko ho namontujete 
kamkoľvek. 

VRÁTANE VOZÍKA NA BALÍK
Model 5010-E sa vždy dodáva s vozíkom na 
balíky na  jednoduché lisovanie a vnútornú 
prepravu balíka.  

2140  mm 910 mm 1110 mm 1820 mm 1295 mm

INÉ KOVY
kovové špony

INÉ PLASTY
Plastové pásky

SPOTREBA ENERGIE

POHOTOVOST.REŽIM MAXIMÁLNY VÝKON HODINA

--- 660 W/H

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

NAKLADACÍ 
OTVOR

CYKLUS 
ČAS LIS SILA BALÍK ROZMER BALÍK VÁHA STROJ 

VÁHA HLUČNOSŤ TRIEDA  
OCHRANY

OPERAČNÝ 
VÝKON

Šírka:: 700 mm
Hĺbka: 500 mm

36 sek 3 ton, 30 kN
šírka: 700 mm
Hĺbka: 500 mm
Výška: 700 mm

Kartón: do 60 kg 
Plasty: do 80 kg

370 kg 70 db (A) IP 55
jedna fáza 

230 V,  
50 Hz, 10 A

700 x  
500 mm




