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Emballasjepresse Orwak Power 3325

Varenr Mål mm 

H x B x D mm

Ifyllsåpning 

B x H mm

Syklustid Presskraft Ball str 

B x D x H mm

Ballvekt Støynivå Vekt Driftsspenning

OW3325-400

OW3325-230

2380x1775x1060 
D v/åpen dør 
2275

1200x520 24 sek 26 tonn 
260 kN

1200x800x1150 Papp: 
Opptil 400 kg
Plast:
Opptil 450 kg

≤ 65 db (A) 1080 kg 3-fase 3 x 400V
50Hz/ 32 A Type C

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

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! 3325 har den laveste 
installasjonshøyden og er den mest kompakte pressen i ORWAK 
POWER-serien. Den er perfekt for omgivelser med redusert 
takhøyde. 

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 baller.

Flere funksjoner:

• Lavt støynivå (stillegående)

• Brukervennlig betjeningspanel

• Materialvelger HP (papp) og LP (plast)

• Ballindikator

• Ballene kan knytes med polyesterbånd eller metalltråd

Orwak Power 3325
Hydraulisk ballpresse; sterkere - raskere - smartere

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

ORWAK POWER 3325 ER OPTIMERT FOR:
PAPIR PLASTFOLIE

+ Papp + Krympefilm

+ Makulert papir + Plastposer

Normal dør for ekstra 
lav installasjonshøyde. 

HYDRAULISKE PRESSER

Kjøp- leie- leasing
Spør oss om tilbud!


