HYDRAULISKE PRESSER

Orwak Power 3620
Hydraulisk ballpresse; sterkere - raskere - smartere
•
•
•
•

Kompakt maskindesign; lav høyde, enkel transport
Kompakte baller
Høyere kapasitet og gjennomstrømning
Kortere syklustid

Kjøp-leie-leasing
Spør oss om tilbud!

ORWAK POWER er en serie ballpresser basert på et nyvinnende,
hydraulisk konsept; Black Star Technology. Sterkere, raskere og
smartere for å gi deg mer for pengene! 3620 er vår virkelig kraftige
modell for store volumer av emballasje. Med 52 tonn presskraft
sørger den for effektiv komprimering.
Den nyutviklede ORWAK POWER serien er laget med tanke på
driftssikkerhet og lang levetid. Med nyutviklet design (avrundet
presskammer), ISO 3834-sertifisert sveising av kammeret og
nyutviklet teknikk med bruk av sylindre som trekker nedover,
er ORWAK POWER godt utrustet for lang levetid under høy
belastning.
Black Star Technology, er basert på en nyutviklet teknikk hvor
pressplaten trekkes nedover i stedet for å bli skjøvet ned ved
komprimering av materialet.

• Sylindrene yter mest kraft på punktet med høyest belastning
• Lang slaglengde
Disse faktorene bidrar til høyere komprimeringsgrad og mer
kompakte pressballer!

ORWAK POWER 3620 ER OPTIMERT FOR:
PAPIR

PLASTFOLIE

+ Papp

+ Krympefilm (LP)

+ Makulert papir

+ Plastposer (LP)

Fordeler:

• Raskere komprimering og mindre energiforbruk
sammenlignet med bruk av tradisjonelle ballpresser

• Automatisk start og en heve-/senkedør som åpnes igjen
automatisk etter hver pressyklus

• Lager tette baller (høy densitet) med ideell dimensjon
for optimal transportlogistikk

Den gassfjærdrevne heve-/
senkedøren åpner seg på
mindre enn 2 sekunder.

Emballasjepresse Orwak Power 3620
Varenr

Mål mm
H x B x D mm

Ifyllsåpning
B x H mm

Syklustid

Presskraft

Ball str
B x D x H mm

Pressballvekt

Støynivå

Vekt

OW3620-400

1980x1900x1030
H v/hevet dør
2481

1200x600

46 sek

52 tonn
520 kN

1200x800x1150

Papp:
Opptil 400 kg

≤ 65 db (A)

1520 kg 3-fase 3 x 400V
50Hz/ 32 A Type C

OW3620-230

14

Driftsspenning

3-fase 3 x 230V
50Hz/ 32 A Type C

www.enviropac.no • kundeservice@enviropac.no •  06130

