
EN 16500 

ORWAK 
COMPACT 3115 
ORWAK COMPACT 3115 je ideálny pre malý objem 

plastovej fólie, ale zvládne aj lisovanie kartónu. 

Tlačidlo na výber materiálu uľahčí vašu voľbu! 

Možnosť krížového viazania umožní pevne 

zviazať balík a pomáha pri lisovaní mäkkých 

plastov, či malých kúskov odpadu.  

 COMPACT 

V súlade s normou 

Bezpečnostný štandard 

Krížové viazanie 

60 kg

BALÍK 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 Compact? 
+ Silné zlisovanie na mieste! Zaberá malý 

priestor, Napriek tomu, efektívne zmenší objem

+ Ľahké balíky, dobre manipulovateľné

+ Tá najlepšia voľba pre malé a stredné objemy 
kartónu a plastu

www.orwak.com 

http://www.orwak.com/


V súlade s bezpečnostnou normou  EN 

16500:2014 pre vertikálne lisy 

460 mm 

800 x 

ORWAK 
COMPACT 3115 
Kompaktný a flexibilný lis – sa  

hodí všade, kde ho potrebujete! 

PRIPRAVENÝ NA KRÍŽOVÉ VIAZANIE 
3115  je navrhnutý na krížové viazanie, čo zaručí väčšiu bezpečnosť 

balíkovaného odpadu a je užitočné, najmä keď sa lisujú malé kúsky odpadu. 

FUNKCIA AUTOŠTARTU PRE EFEKTÍVNEJŠIE LISOVANIE
Funkcia autoštartu umožní lisu začať s lisovaním, len čo sa zatvoria 

dvere.  

TLAČIDLO NA VÝBER MATERIÁLU 
Tlačidlo na výber materiálu ľahko umožňuje zmenu lisovaného materiálu 

z plastu na kartón a naopak.  

Vrecko na 
užívateľskú 
príručku 

Priehľadný 
kryt na 
plastové pásky 

Moderný 
dizajn 

Voľba materiálu:
kartón
plasty

Prispôsobiteľný 
rozmer balíka 

Kontrolka  

Plného balíka Kontrolka servisu 

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE 

Celková hmotnosť stroja: 380 kg 

TECHNICKÉ  ŠPECIFIKÁCIE

Vkladací otvor Lisovací 
cyklus 

Lisovacia sila Rozmer balíka Hmotnosť 

balíka 

Hlučnosť Stupeň krytia Napájanie

Šírka:    800 mm 

Výška:  460 mm 

33 sekúnd HP 

6 ton, 60 kN 

LP 

4 ton, 40 kN 

Šírka:    800 mm 

Hĺbka:   600 mm 

Výška:  600 mm 

Kartón: do 

60 kg 

 Plasty: 

do 85 kg 

62.3 db (A) IP 55 Jedna fáza  230 V, 50 

Hz, 10 A 

Spoločnosť si uplatňuje právo na zmeny bez predchádzajúceho oznamu. Váha balíka/sáčku/nádoby závisí na type odpadu.

FROP a.s.
Hlohovec,

Tehelnná 2
Tel: +421-903-248653 

mariana.martiskova@frop.sk 

ROZMERY 

A B C D E 

1990 mm 940 mm 790 mm 1535 mm 650 mm 

TICHÝ CHOD ZARUČÍ LEPŠIE 
PRACOVNÉ PROSTREDIE 
Vďaka tichej hydraulike dochádza k nízkym 
emisiám hluku, čo prispieva k zlepšeniu 
pracovného prostredia zamestnancov a je 
rovnako dôležité v prípade, že lis je 
umiestnený v blízkosti zákazníkov. 

PRISPOSOBITEĽNÝ ROZMER BALÍKA 

Balík kartónu váži do  60 kg a 3115 vám ponúka tri 
rozličné veľkosti výšky balíka, čo pre viac možností v 
spracovaní odpadu.  

ORWAK COMPACT 3115 JE OPTIMÁLNY NA: 

PAPIER PLASTOVÉ FÓLIE 

+ Kartón

+ Drvený papier

+ Streč fólia

+ Plastové sáčky

+ Papierové sáčky

INÉ KOVY INÉ PLASTY 

+ Oceľové pásky + Plastové odrezky




