
EN 16500 

ORWAK 
MULTI 9020S 

  MULTI   

 
VYTVORTE SI VAŠU VLASTNÚ MINI VERZIU 
RECYKLUJÚCEJ STANICE S  ORWAK MULTI 
9020S! 
Toto viackomorové riešenie umožňuje 
triedenie a lisovanie rôznych materiálov 
v jednej jednotke! Komory sú objemné 
a pridaním ďalších komôr lis ľahko 
zväčšíte. Nová bezpečnostná brzda je 
odteraz súčasťou štandardnej výbavy 
uvedeného modelu! 

 
 
 
 

 
V súlade s normou  

 
 
 
 

viackomorový  
200 kg 
Balíky 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/


1100 x 
700 mm 

 
BEZPEČNOSTNÁ BRZDA AKO SÚČASŤ 
ŠTANDARNEJ VÝBAVY 
Operátor musí stlačiť gombíky na 
rúčkach na to, aby odtlačil vrchnú časť 
lisu na stranu. Po uvoľnení gombíka, 
brzdy stlačia tlakovú hlavu a postarajú 
sa o ťažší pohyb. 

 
Táto pridaná funkcia prispieva k väčšej 
bezpečnosti na pracovisku. 

1100 x 
700 mm 

ORWAK 
MULTI 9020S 

 

Viackomorové riešenie 
Toto zvrchu plnené viackomorové riešenie 
vytvára mini verziu recyklovacej 
stanice. Využitím osobitnej komory 
na každý typ odpadu sa odpad ľahko 
triedi a lisuje priamo na mieste.  

Lisovaciu silu viete jednotlivo meniť v 
každej komore, podľa typu odpadu. 

 

 
 

 

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIIE 
 
 

Celková hmotnosť: 1580 kg 
hmotnosť 
komory:1100 kg 
hmotnosť 
jednotky:480 kg 

 

*Prepravná výška 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

Vkladací otvor 
 

Dĺžka cyklu 
 

Lisovacia sila 
 

Rozmer balíka 
 

Hmotnosť 
balíka 

 
Hlučnosť 

 
Stupeň krytia 

 
Napájanie 

 
Šírka:   1100 mm 

Výška:  700 mm 

 
35 sekúnd 20 ton, 

200 kN 

Šírka: 1100 mm 

Hĺbka: 700 mm 

Výška: 800 mm 

Kartón: do 200 

kg  

Plasty: 

do 300 kg 

72 db (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 920 01 
Tehelná 2 
Tel: +421-903-248653 
mariana.martiskova@frop.sk 

VYSOKOVÝKONNÝ SYSTÉM 
9020S predstavuje silný lis s 
objemnými komorami a priestorom na 
vkladanie.  Poskytuje tak účinnú 
redukciu objemu veľkého množstva 
odpadu.  

rozmery A 

2470 mm B 

2480 mm 

C D 

968 (1135l) mm 2175 mm 

E 

1380 mm 

F* 

1900 mm 

Vrátane popruhov 
 SPOTREBA ENERGIE  

 
STANDBY REŽIM HODINOVÁ POČAS PLNEJ ZÁŤAŽE 

   

2.7 W/H 800 W/H 

PLASTOVÉ OBALY 
+ Pet fľaše 

INÉ KOVY 
+ Kovové pásky 

KOVOVÉ 
PLECHOVKY 
+ plechovky na  
    potraviny  

   

PLASTOVÉ FÓLIE 
+ Streč fólia 
+ Plastové sáčky 

PAPIER 
+ Papierové sáčky 
+ kartón 
+ drvený 

ORWAK MULTI 9020S JE OPTIMÁLNY NA: 

 

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.  
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