
ORWAK 
FLEX 5030

PREČO ORWAK FLEX?

ORWAK FLEX 5030! 

 vždy pri 
sile. Teraz v úplne novom šate! Pomer zlisovania až 
10:1 je pôsobivý!   

ORWAK VÝHODY
PRODUKTÍVNEJŠIE VYUŽITIE ČASU
Menej času na manipuláciu s odpadom, viac času na vaše 
kľúčové aktivity!

VIAC PRIESTORU & PORIADKU
Naše lisy rapídne zmenšujú priestor, ktorý zaberá odpad, 
udržiavajúc uličky voľné a priechodné. 

NIŽŠIE NÁKLADY, VYŠŠIA HODNOTA 
Silnejšie zhutnenie = menej odpadu na odvoz. Menej 
zvozov sa odzrkadlí v nižších prepravných nákladoch a 
redukcii emisií CO2 . Triedenie pri zdroji vytvára vyššiu 
kvalitu odpadovej suroviny na recykláciu. 

PA

Všestranné zhutnenie pre mnohé oblasti
Hygienické a bezpečné zhutnenie a narábanie s 
komunálnym, či nebezpečným odpadom
osobitné riešenia pre osobitné potreby
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ORWAK FLEX5030  JE 
OPTIMÁLNY NA:
PAPIER

Papier. sáčky
PLASTOVÁ FÓLIA
  Streč fólia

Plastové sáčky

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VKLADACÍ 
OTVOR

CYKLUS LISOVACIA SILA
KOMORA ROZMERY 

(VNÚTORNÉ) 
VÁHA 
STROJA HLUČNOSŤ TRIEDA OCHRANY OPERAČNÝ VÝKON

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE
ROZMERY ORWAK FLEX 5030 B+C

A B C D* E

Vyhradzujeme si právo robiť zmeny špecifikácií bez  predchádzajúceho upozornenia.  Balík/vrece/nádoba vážia odlišne v závislosti na type suroviny. 

Víťazný koncept

NOVÁ KLASIKA
v roku1971 sme vymysleli unikátnu myšlienku 
zostrojiť lis, kde sa  vrece sa nasunie cez oceľový 
bubon s otvoreným koncom pre efektívne a 
hygienické zhutnenie komunálneho odpadu bez 
rizika poškodenia vreca pri procese.

VŠESTRANNÝ
Dizajn znamená, že lis je všestranný a plastový 
sáčok viete použiť pre väčšinu odpadov, napriek 
faktu, že je malý. 

5030  je kompaktný stroj s malou stopou, ale aj 
keď zaberie len málo miesta, stále ponúka vysoký 
pomer zhutnenia až 10:1! 

UŽÍVATEĽSKY PRIAZNIVÝ
Lis sa ľahko plní surovinou do zvrchu plnenej 
jednotky. Lis je bezpečný a jednoducho sa ovláda a 
zabudovaná funkcia zdvíhania umožňuje rýchlu a 
pohodlnú výmenu vreca. 

B 1940 mm B 760 mm B 1045 mm B 2660 mm B 1100 mm

C 1640 mm C 760 mm C 1045 mm C 2360 mm C 1100 mm

ø 500 mm 36 seK 3 ton, 30 kN
Šírka: ø 500 mm 
Výška: 800 mm

262 kg 62 db (A) IP 55 Jedna fáza 230 V,  
50 Hz, 10 A

HYGIENICKÁ MANIPULÁCIA S 
ODPADOM
Zhutnený a dobre uzatvorený sáčok bráni pretečeniu a 
pachom. Stroj je navrhnutý na ľahké denné čistenie a 
kritické časti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. 

PRIDANÉ DOPLNKY VÁM PONÚKAJÚ 
VIAC

Na kolieskach– pre ľahké čistenie a 
premiestnenie. Kompaktný rozmer a malá 
stopa. Nová klasika prichádza v čerstvom 
šate a odolným zakončením. Voliteľný  oceľový 

kontajner na bezpečnú 
manipuláciu, napr. s 
plechovkami a sklom po 
zlisovaní. 

Užívateľský jednoduchý -  
Orwak zdvíhač balíka. 
Eliminuje manuálne zdvíhanie 
bremena. 
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KOVOVÉ PLECH.
plechovky
konzervy

KOMUNÁL
Balený komunálny 

             odpad

ø 500 mm

 *Emptying position

SPOTREBA ENERGIE

POHOTOVOSTNÝ  REŽIM MAXIMÁLNY VÝKON HODINA

--- 660 W/H




