
EN 16500 

 COMPACT ORWAK 
COMPACT 3120 

NOVÝ ORWAK COMPACT 3120 je perfektná voľba 

pre kartón a plasty. Nový lis v skupine  

COMPACT ponúka silné zhutnenie na 

mieste: kompaktný lis s úctyhodnou 

redukciou objemu a váhou balíka do  

100 kg. Vkladacie dvierka sú extra široké 

- 1000 mm!  S ohľadom na bohaté 
možnosti umiestnenia je 3120 napájaná 
jednou fázou.

      V súlade s 

bezp. štandardom 

     Extra-široký 

     otvor 

I00 kg
VÁHA BALÍKA KARTÓNU 

Orwak Výhody 
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 zhutnenie priamo na mieste! Zaberie malý

priestor a poskytne účinnú redukciu objemu

+ Ľahko manipulovateľné balíky

+ Tá najlepšia voľba pre malé a stredné balíky

www.orwak.com 

http://www.orwak.com/


ORWAK 
COMPACT3120 

Kompaktný a všestranný lis! 

INTELIGENTNÝ DIZAJN 

Inteligentný dizajn lisu na ľahkú prepravu a montáž. Štedrý 

otvor na ľahké a pohodlné vkladanie odpadu.  

FUNKCIA AUTOŠTARTU 

 Funkcia autoštartu umožní lisu začať lisovať materiál, len 

čo zatvoríte dvierka.  

VÝBER MATERIÁLU 

Tlačidlo na výber materiálu uľahčuje lisovanie kartónu a 

plastu.  

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE 
Hmotnosť lisu:≈ 580 kg 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Vkladací otvor Lisovací 
cyklus 

Lisovacia sila Rozmer balíka Hmotnosť 
balíka 

Hlučnosť Stupeň krytia Napájanie 

šírka:   1000 mm 

výška:  460 mm 

33 sekúnd HP 

6 ton, 60 kN 

LP 

4 ton, 40 kN 

šírka:    1000 mm 

Hĺbka:   700 mm 

výška:  800 mm 

Kartón: do 

100 kg  

Plasty: 

do 130 kg 

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

Hz, 10 A 

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

Frop a.s. 
HLOHOVEC, 
Tehelná 2 

Tel: +421-903-248653 

mariana.martiskova@frop.sk 

Kontrolka balíka 

ROZMERY 

A B 

V súlade s bezpečnostnou normou EN 

16500:2014  pre vertikálne lisy. 

VYHADZOVANIE BALÍKOV 

Balíky vážia do 100 kg a ľahko ich vyhodíte 

pomocou poloautomatickej funkcii 

vyhadzovania balíka.  

PRISPôSOBITEĽNÝ ROZMER BALÍKA 

3120 ponúka tri rôzne rozmery balíka. 

ORWAK COMPACT 3120 JE OPTIMÁLNY NA: 

PAPIER PLASTOVÁ FÓLIA 

+ KARTÓN + Streč fólia

+ drvený papier + Plastové sáčky

INÉ KOVY INÉ PLASTY 

+ Kovové spony + Plastové odrezky

TICHÝ CHOD PRISPIEVA K LEPŠIEMU 

PRACOVNÉMU PROSTREDIU 

Vďaka tichej hydraulike dochádza k nízkym 

emisiám hluku, čo prispieva k lepšiemu 

pracovnému prostrediu pre zamestnancov a je 

dôležitou črtou lisu v prípade, že je umiestnený v 

blízkosti zákazníkov.  


