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Orwak
3220

Orwak 3220

Bred
innkaståpning

Funksjoner og særskilte fordeler:

Fordeler:
Produktivt tidsforbruk - når mindre tid brukes på avfalls- 
håndteringen kan mer tid benyttes på kjernevirksomheten

Bedre plass og mer orden - Orwak 3220 reduserer raskt den 
plassen avfallet opptar og holder ganger og passasjer frie og 
ryddige 

Lavere kostnader, mer verdi - mer komprimering = mindre  
avfallsvolum til transport for resirkulering eller bortkjøring.  
Færre transporter gir lavere transportkostnader og reduserte  
CO2 utslipp. Kildesortering på stedet gir høyere verdi på  
resirkulerbart materiale

Hvorfor Orwak 3220:
Ekstra kompakt maskindesign - Orwak 3220s kompakte 
design forenkler transport og installasjon. Kun 2 meters 
installasjonshøyde

Eget programvalg for plast - komprimerer plasten ytterligere

Kort syklustid - kun 16 sekunder

Smart og brukervennlig - enkel betjening og oversiktlig 
kontrollpanel

Stillegående - lavt lydnivå bidrar til bedre arbeidsmiljø

NS-EN 16500:2014 - overholder sikkerhetstandard for  
vertikale ballpresser

250 kg   BALLVEKT PAPP

Meget rask syklustid - kun 16 sekunder!

Ekstra kompakt maskindesign
Klargjort for Orwak Connect
Stillegående
Materialvelger
Eget programvalg for plast

Ekstra lav høyde Spesielt programvalg Kort syklustid

Kjøp- leie- leasing
Spør oss om tilbud!Connect

Connect+
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Varenr Innkaståpning 
B x H mm

Syklustid Presskraft Ball str 
B x D x H mm

Ballvekt Støynivå Vekt Driftsspenning

OW3220-400

OW3220-230

1200 x 440 16 sek 18 tonn
180 kN

1200x710x850 Papp: 
Opptil 250 kg
Plast:
Opptil 290 kg

≤ 65 db (A) 1131 kg 3-fase 3 x 400V
50Hz/32 A Type C

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

ORWAK 3220 er siste tilskudd i Orwaks store emallasjepresse-
sortiment. 3220 er en allsidig presse som møter markedets 
behov for en ekstra lavtbyggende maskin. Den er perfekt 
for både papp og plast, og takket være den lave høyden er 
emballasjepressen lett å transportere og installere også i miljøer 
der takhøyden ellers er en utfordring.

Eget programvalg for plastfolie
Orwak 3220 leveres med et spesielt programvalg for 
komprimering av plastfolie. Når den aktiveres holdes materialet 
under trykk i flere minutter for ytterligere å presse luft ut fra 
plasten.

Orwak 3220 er tilpasset bruk av Orwak Connect.

Fordeler:

• Produktivt tidsforbruk - når mindre tid brukes på avfalls- 
 håndteringen kan mer tid benyttes på kjernevirksomhet 
• Bedre plass og mer orden - 3320 reduserer raskt den  
 plassen avfallet opptar og holder ganger og passasjer frie og  
 ryddige 
• Lavere kostnader, mer verdi - mer komprimering = mindre  
 avfallsvolum til transport for resirkulering eller bortkjøring.  
 Færre transporter gir lavere transportkostnader og reduserte  
 CO2 utslipp. Kildesortering OnSite gir høyere verdi på  
 resirkulerbart materiale

Orwak 3220
Kun 16 sekunder syklustid og ekstra lavtbyggende
• Lite plasskrevende/kompakt maskindesign
• Oversiktlig kontrollpanel
• Enkel betjening
• Kort syklustid - kun 16 sekunder
• Stillegående
• Eget plastprogram komprimerer volumiøs plast ytterligere

ORWAK POWER 3220 ER OPTIMERT FOR:
PAPIR PLASTFOLIE
+ Papp + Krympeplast 
+ Makulert papir + Mykplast 

HYDRAULISKE PRESSER

Overholder
sikkerhetstandard

NS:EN 16500
for vertikale ballpresser

Emballasjepresse Orwak 3220 
MÅL mm

A B C D E F (transporthøyde)

2000 1651 955 2210 1068 2100

Rør for enkel ballstropping

Sikker og funksjonell håndtering. For å løse ut ballen står fører ved siden av 
maskinen. Trykker på to knapper og ballen vippes enkelt ut på pallen foran 
pressen og kan fjernes med en gaffeltruck. 

Transportføtter øker høyden med 100 mm, men kan fjernes når maskinen er 
lastet av transportkjøretøyet.


