
EN 16500 

ORWAK 
MULTI5070-HDC 
VIACKOMOROVÝ LIS  poskytuje možnosť triedenia a 
lisovanie rôznych materiálov na jednom lise! 

ORWAK MULTI 5070-HDC,  

heavy-duty verzia štandarného lisu  5070, 

je robustná, všestranná s možnosťou 

krížového viazania balíkov.  

 MULTI 

V súlade s normou 

Bezpečnostný štandard 

viackomorový 

80 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 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/


700 x 

500 mm 

EFEKTÍVNOSŤ 

Počas lisovania odpadu v jednej komore, je druhá komora 

otvorená a môžete ju plniť ďaľším odpadom. 

Complies with the EN 16500:2014 safety require- 

ment standard for vertical balers 

700 x 

500 mm 

ORWAK 
MULTI5070-HDC 
Jedinečný systém viazania! 
The 5070-HDC je výkonnejšia 

verzia štandardného modelu  5070, 

ktorá vám zaistí redukciu objemu v 

pomere 10:1. HDC-verzia sa 

podujme na ťažkú prácu a stlačí 

PET fľaše, bandasky a zvládne 

dokonca aj  ľahké drevené obaly. 

Sme jedinčení, pretože umožňujeme  

krížové viazanie 

Vo viackomorovom lise. Balík môžete  

Previazať 2 až 6 páskampodľa 

Typu odpadu a požiadaviek 

Na manipuláciu s hotovými balíkmi.  

Možnosť viacnásobného 

viazania, aby sa lepšie narábalo s 

odpadom.  

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE

 Celková hmotnosť 850 kg 

Hmotnosť komory: 525 kg 

hmotnosť lis jednotky: 325 kg 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Vkladací otvor Lisovací 

cyklus 

Lisovacia sila Rozmer balíka Hmotnosť 
balíka 

Hlučnosť Stupeň krytia Napájanie 

Šírka:    700 mm 

Výška:  500 mm 

20 sekúnd 10 ton, 

100 kN 

šírka: 700 mm 

hĺbka: 500 mm 

výška: 700 mm 

Kartón: do 

80 kg  

Plasty: 

Do 100 kg 

< 72db (A) IP 55 3-fázy 3x400 V, 50 

Hz 

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 

ROZMERY A 

2200 mm B 

1740 mm 

C D 

716 (830*) mm 1429 mm 

E 

1205 mm 

*Vrátane popruhov

EFFECTIVE COMPACTION 

Long piston stroke produces highly compacted bales! 

MULTI-CHAMBER SOLUTION 

This is a multiple-chamber solution. It forms a mini 

recycling point for the sorting of different types of

material.

EXTENDABLE SYSTEM 

Add an additional chamber to extend your sorting 

and compaction station! 

BALE TROLLEY 

The baler is always delivered with a trolley for easy 

baling and internal transportation of the bale. 

ORWAK MULTI 5070-HDC JE OPTIMÁLNY NA: 

PAPIER 

+ Papierové sáčky

+ kartón

+ drvený 

PLASTOVÉ FÓLIE 

+ streč fólia
+ Plastové sáčky

KOVOVÉ 
PLECHOVKY 

+ plechovky na

potraviny

INÉ KOVY 

+ Kovové pásky

PLASTOVÉ OBALY 

+ Pet fľaše

PLASTIC CONTAINERS

+ Pet bottles

+ Paint cans + Jugs/bottles

OTHER METALS OTHER PLASTICS

+ Steel straps + Plastic straps

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. 




