
EN 16500 

ORWAK 
3220 

VERTICAL 

NOVINKA V ŠKÁLE ORWAK   VERTIKÁLNE 
LISY 

3220 je všestranný lis, ktorý reaguje na 

trhovú požiadavku nízkeho lisu. Je 

výborný na plasty a kartón a jeho malá 

výška uľahčuje prepravu a inštaláciu a 

poskytuje široké možnosti 

umiestnenia. Tento lis je ideálny do 

priestorov, v ktorých je nízky strop! 

V súlade s normou 

 Bezpečnostný štandard 

Malá výška 
250 kg
HMOTNOSŤ BALíKA 
 KARTÓNU 

Výhody Orwaku 
EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽíVANIE ČASU 

Čím menej času strávite manipuláciou s 

odpadom, tým viac času Vám zostane na 

kľúčové činnosti! 

VIAC PRIESTORU &PORIADOK 

Naše lisy radikálne zmenšujú priestor, 

ktorý zaberá odpad a udržiavajú tak uličky 

priechodné a upratané. 

Nižšie náklady, vyššia hodnota 

Väčsia lisovacia sila = menej odpadu na 

odvoz. Menší objem prepravy sa odrazí 

na nižších nákladoch a redukcii emisií  

CO2. Triedenie priamo na mieste vytvára 

priestor na vyššiu kvalitu odpadového 

materiálu na recykláciu.  

Prečo Orwak 3220? 

+ Kompaktný dizajn uľahčuje prepravu a

inštaláciu

+ Silné zlisovanie veľkého objemu odpadu

+ Inteligentné ovládanie, užívateľský panel

prispôsobený na Connect komunikačnú službu 

www.orwak.com 

http://www.orwak.com/


1200 x 

440 mm 

ROZMERY 

A 

F 

B C D E F* 

2000 mm 1651 mm 955 mm 2210 mm 1068 mm 2000 mm** 
*prepravná výška **Nakladaním sa pridá 100 mm, 

Po vyložení sa odstráni 

TECHNIckÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Stlačením dvoch tlačítok 

vysuniete balík! 

Rúrky na ľahšie viazanie 

KOMPAKTNÝ DIZAJN LISU 
Tento model prichádza s krížovým valcom a ponúka extra kompaktný 

dizajn a inštalačnú výsku len 2000 mm. Malá výška zjednodušuje 

prepavu na miesto inštalácie a poskytuje široké možnosti umiestnenia 

lisu.  

PRIPRAVENÝ KOMUNIKOVAŤ  
Inteligentný lis 

PCB disponuje možnosť ou uchovávať dáta, 

monitorovať technický stav, komunikovať a 

spĺňa výkonostnú úroveň D bezpečnosti osôb. 

3220 je pripravený komunikovať , po zvolení 

možnosti Orwak Connect. Táto moderná 

komunikačná služba umožň uje lisu posielať  

správy a informovať  správcu o dôležitých 

skutočnostiach a rovnako ukladať  štatistiku 

nakladania s odpadom na webový portál.  

ORWAK 
3220 
Extra nízka výška 

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE 

Vkladanie Cyklus Lisovacia sila Rozmer balíka Hmotnosť balíka Hlučnosť Váha stroja Napájanie 

šírka:    1200 mm 

výška:  440 mm 

16 sekúnd 18 ton, 

180 kN 

šírka:    1200 mm 

hĺbka:   710 mm 

výška:  850 mm 

Kartón: 

do 250 kg 

Plasty: 

≤ 65 db (A) 1131 kg 3-fázy 3x400 V,

50 Hz 

do 290 kg 

Vyhradzujeme si právo zmien špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Hmotnosť balíka je daná typom odpadu. 

 Frop a.s. 
HLOHOVEC 
Tehelná  

Tel: +421-903-248653 

mariana.martiskova@frop.sk 

PLASTOVÁ 
FÓLIA 

+ zmrštená fólia

+ Plastic bags

PAPIER 

+ Kartón

+ drvený papier

ORWAK 3220 JE OPTIMÁLNY NA: 

KAŽDÁ SEKUNDA SA POČíTA 
RÝCHLY LIS DRŽÍ KROK S VAŠIM TEMPOM 

Lis je rýchly s lisovacím cyklom len 16 sekúnd je pripravený na novú 

várku kartónu, či plastu okamžite, s automatickou funkciou autoštartu! 

3220 je možné ovládať manuálne, ale odporúča sa spustiť v auto móde pre 

maximálnu účinnosť a spokojnosť. 

VIAC SKVELÝCH VLASTNOSTÍ 

-  Tichý chod

-  Užívateľský  panel & kontrolka balíka

-  Výber odpadu HP (kartón) & LP (plasty)

-  Vybavený špeciálnym softwérom na účinné 
lisovanie plastovej fólie. Aktivuje sa keď l lis 
funguje v manuálnom LP móde a stlačí odpad 

pod väčším tlakom, aby došlo k vytlačeniu 

vzduchu z plastu.

-  V súlade s bezpečnostnou normou EN

16500:2014 pre  vertikálne lisy. 


