
ORWAK  
MULTI5070 
MULTI-KOMOROVÝ LIS  ponúka triedenie 
a lisovanie rôznych materiálov na tom 
istom stroji. Plnenie zvrchu je 
jednoduché a pohodlné a v prípade 

potreby si viete doobjednať ďaľšie 
komory.   

 MULTI 

Multi-komorový 

50 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/


EFEKTÍVNE ZLISOVANIE 

Dlhý piest zaručí zhutnené balíky odpadu! 

VOZÍK NA BALÍKY 

5070 sa vždy dodáva s vozíkom, na ľahkú 

manipuláciu a prepravu balíka. 

700 x 

500 mm 

ORWAK 
MULTI5070 
Ľahký na údržbu aj obsluhu 

5070 je multikomorovým riešením. Vytvára 

mini recyklačné miesto na triedenie rôzneho 

druhu odpadu.  

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE 

Hmotnosť stroja: 522 kg  

Jkomora:  365 kg 

Lisovacia jednotka 157 kg 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Vkladací otvor Lisovací 

cyklus 

Lisovacia sila Rozmer balíka Hmotnosť 
balíka 

Hlučnosť  Stupeň krytia Napájanie 

ŚíRKA:    700 mm 

Výška:  500 mm 

36 sekúnd 3 ton, 

30 kN 

Šírka: 700 mm 

Hĺbka: 500 mm 

Výška: 700 mm 

Kartón: do 

50 kg 

 Plasty: 

do 80 kg 

< 70 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 

ROZMERY A 

2160 mm B 

1740 mm 

C D 

735 (880*) mm 1430 mm 

E 

1205 mm 

*Vrátane popruhov 

ROZŠÍRITEĽNÝ PRIESTOR 

Pridajte dodatočnú komoru na rozšírenie vašej 

pôvodnej  triediacej a lisovacej jednotky.  

ZABERÁ MALÝ PRIESTOR 

Kompaktný dizajn a malý pôdors 

poskytujú účinné zlisovanie na malom 

priestore.  

ORWAK MULTI 5070 JE OPTIMÁLNY NA: 

PAPIER PLASTOVÁ FÓLIA 

+ zmršťovacia fólia
+ plastové sáčky

+  papierové sáčky

+  kartón

+  drvený papier

INÉ KOVY INÉ PLASTY 

+ Kovové spony + Plastové pásky




