
ORWAK 
MULTI5070-COMBI 
ORWAK MULTI 5070-COMBI je klasickým aj kontajnerovým 
lisom súčasne.  Ponúka všestranné riešenie, ktoré sa 
postará o balený, komunálny, ale aj triedený odpad. 

 MULTI 

Všestranný 

50 kg
Váha 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 Multi? 

+ Triedenie a lisovanie viacrdruhového odpadu

 priamo na mieste 

+ vrchné plnenie do otvorenej komory

+ 
úplná voľnosť v rozširovaní lisovacej kapacity pridaním komôr 

www.orwak.com 

http://www.orwak.com/


VŠESTRANNÝ 

Postará sa o suchý a polosuchý odpad, rovnako ako o balíky 

kartónov, papiera a plastov. 

BALE TROLLEY 

The 5070-COMBI is always delivered with a trolley 

for easy baling and internal transportation 

of the bale. 

700 x 
500 mm 

ORWAK 
MULTI5070-COMBI 
Možné riešenia 

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIIE 660 L/400L 

 Celková hmotnosť: 803/618 kg 

Hmotnosť komory: 196/196 kg 

hmotnosť nádoby: 450/265 kg  

Hmotnosť lis jednotky: 157/157 

kg 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Vkladací otvor Lisovací 
cyklus 

Lisovacia sila Rozmer balíka Hmotnosť balíka Hlučnosť Stupeň krytia Napájanie

Šírka:    700 mm 

Výška:  500 mm 

36 sekúnd 3 ton, 

30 kN 

Šírka: 700 mm 

Hĺbka: 500 mm 

Kartón:  do 

50 kg 

< 70 db (A) IP 55 Jedna fáza  230 V, 50 

Hz, 10 A 

Výška: 700 mm Plasty: 

Do  80 kg 

Uvedené rozmery a špecifikácie sú pre jednu komoru na balík a jednu komoru na nádobu.  V prípade záujmu o iné kombinácie nás prosím kontaktujte. Spoločnosť si uplatňuje právo na zmeny

bez predchádzajúceho oznamu. Váha balíka/sáčku/nádoby závisí na type odpadu. 

FROP, a.s.
Hlohovec,  
Tehelná 2
TTel: +421-903-248653

mariana.martiskova@frop.sk 

ROZMERY 

A B 

660 L/400L 660 L/400L 

C D 

660 L/400L 660 L/400L 

E 

660 L/400L 

2265/2315 mm  2550/1960 mm 920/808 mm 

1011/899 mm* 

1675/1733 mm 1325/1333 mm 

*Ivrátane popruhov

PRIATEĽSKý K UŽÍVATEĽOVI 

Zvrchu plnená viackomorová jednotka sa 

Jednoducho ovláda a pohodlne plní novým 

materiáílom. 

DESIGNED FOR STANDARD BINS 

It is suitable for most standard wheeled bins of 

660 litres. 

JEDNOTKA S DVOMI FUNKCIAMI 

Keď si zvolíte 5070-COMBI, získate lis na odpad a zároveň lisovanie v 

kontajneri v rámci jedného lisu! 

EXTENDABLE SYSTEM 

Add an additional chamber to extend your 

sorting and compaction station! 

ORWAK MULTI 5070-COMBI JE  OPTIMÁLNY NA: 

PAPIER PLASTOVÁ FÓLIA 

+ Papierové sáčky

+ kartón

+ Streč fólia
+ Plastové sáčky

+ drvený papier

INÉ KOVY INÉ PLASTY 

+ oceľové pásky + Plastové pásky

POLOSUCHÝ ODPAD 

+ vrecovaný všeobecný

odpad

ROZŠÍRITEĽNÝ SYSTÉM 

Ľahko pridáte dodatočné komory, čím 

rozšírite váš systém triedenia a lisovania. Tak 

ako postupne rastie váš podnik, menia sa vaše 

potreby, takisto rastie váš systém narábania s 

odpadom v rovnakom tempe! 

INDIKÁTOR BALÍKA 

Indikátor balíka vás upozorní, že lis je naplnený. 

EFEKTÍVNOSŤ 

Počas lisovania odpadu v jednej komore, je druhá 

komora otvorená a môžete ju plniť ďaľším 

odpadom. 

V súlade s bezpečnostnou normou EN 

16500:2014  pre vertikálne lisy. 




