
ORWAK 
HORIZONTAL 2050 AT

Hvorfor velge Orwak Horizontal?
Effektiv håndtering av avfall i stor skala

Forbedret intern og ekstern logistikk  

Trygt og behagelig arbeidsmiljø

Full kontroll på mengde avfall

Renere fraksjoner gir bedre betalt  

for avfallet hos renovatør 

KAPASITET  
PAPP 

HORIZONTAL  

Optimale funksjoner  
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www.enviropac.no

BALLEVEKT  (OPP TIL) 
PAPP  

Automatisk
løsning

DEN MINSTE OG MEST KOMPAKTE KANALPRESSEN I 
SORTIMENTET  

Når plassen er begrenset, er denne 
helautomatiske kanalpressen på 10 tonn 
meget effektiv. Ideell for makulert papir 
og mindre mengder papp. Kanalpressen 
produserer kompakte og lette baller. Den 
kan leveres i to deler for enklere transport 
og montering på stedet. Vi leverer godt 
dokumentert teknologi for spesielle 
behov. Automatisk binding og kontinuerlig 
pressing tillater drift i flere skift.

0,7 t/H

GODT DOKUMENTERT TEKNOLOGI  
Basert på over 50 års erfaring
 
AUTOSTART 
Utstyrt med fotocelle-start som standard 

HØY HASTIGHET
Rask behandling av materialet

JUSTERBARE BALLER
Individuelle innstillinger for å møte dine 
behov 
 
VELG MELLOM VERTIKAL OG  
HORISONTAL BINDING  
Allsidig presse som kan benyttes til  
forskjellige fraksjoner

50 KG



HORIZONTAL 2050 AT

ORWAK
HORIZONTAL 2050 AT

Smart helautomatisk løsning

OPTIMERT FOR:

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i spesifikasjonene uten forvarsel. Vekten for ballene er avhengig av materialtypen.

    

EnviroPac AS
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STØRRELSER OG SPESIFIKASJONER
TEKNISKE DATA

MODELL 

Maskinstørrelse (LxBxH mm 
uten ballemater) 
Mateåpning (mm)
Innmatingskapasitet (m3)                     
Presskraft (t)
Motor (kW/Hp)
Stempeltrykk (kg/cm2)
Sykluser per minutt 
Innvendig presskanal (mm)
Oljetank, kapasitet (l)
Maskinvekt (kg)
Teoretisk utmating (m3/t)
Lasteutmating (m3/t)
Automatisk binding
Ballestørrelse x justerbar 
lengde (mm) 
Ballevekt papp (kg)  
avhengig av ballelengde 

2050 AT 
 
4165x1060x2430 
 
450x800 

0,15 
10 
7,5/10 
6 
4 
450x400 
80 
1150 
35 
21 
2 wire Ø 2,7 
450x400x500-1000 

20-50 kg

ALTERNATIV: TRANSPORTBÅND

ALTERNATIV: LØFTEVENDER

    

ALTERNATIVER

+ HORISONTAL BINDING             + OLJEKJØLER/VARMER
+ LØFTEVENDER
+ TRANSPORTBÅND 

Ytterligere alternativ ved behov

KONTINUERLIG MATING OG PRODUKSJON 
AV BALLER 
Et helautomatisk system designet for 
kontinuerlig mating, automatisk horisontal 
eller vertikal stroppsystem med justerbare 
wire, som gir deg optimal ytelse.

FLERE ALTERNATIV FOR INNMATING
Kanalpressen har stor fleksibilitet og tilbyr 
flere innmatingssytemer: manuelt, via 
løftevender, luftransport og transportbånd. 

Våre kanalpresser kan enkelt utstyres 
med forskjellig tilbehør som f.eks.: 
makuleringsenheter, diverse presse- og 
bindingsfunksjoner, forskjellige typer sjakter, 
mm. 

KOMPAKT OG SMART DESIGN
Den minste kanalpressen i vår horisontale 
serie passer der du trenger den. Ved behov 
kan den leveres i to deler for enklere transport 
og montering på stedet. 

PAPIR
+ papir
+ makulert papir
+ papp


