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Orwak
COMPACT

Compact 3110 Compact 3115 Compact 3120

Ekstra bred
innkaståpningKryssbindingTar liten plass

Serien - 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 - Compact-serien 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 Compact:
Lette baller som er enkle å håndtere - komprimerer papp, 
papir, krympeplast, mykplast, stål- og plastbånd

Justerbare ballstørreler - med Compact-serien kan du justere 
størrelse på ballene  

For små og mellomstore volum - Compact-serien er et godt 
valg for håndtering av papp og plast

Stillegående - lavt lydnivå bidrar til bedre arbeidsmiljø

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

50 kg   BALLVEKT PAPP 60 kg   BALLVEKT PAPP 100 kg   BALLVEKT PAPP

Høy komprimeringsgrad på lite areal 

Kompakt maskindesign - plasseffektiv
Autostartfunksjon
Materialvelger
Justerbar ballhøyde
Transporttralle til ballene medfølger

Konstruert for kryssbinding
Autostartfunksjon
Materialvelger
Justerbar ballhøyde
Transporttralle til ballene medfølger

Smart, kompakt produktdesign
1000 mm bred innkaståpning
Autostartfunksjon
Materialvelger
Justerbar ballhøyde
Semi-automatisk ballutløser

Connect
Connect+
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Emballasjepresse Orwak Compact 3110

Varenr Mål mm 
H(A) x B(B) x D(C) 

Ifyllsåpning 
B x H mm

Syklustid Presskraft Ball str 
B x D x H mm

Ballvekt Støynivå Vekt Driftsspenning

OW3110 1990x866x680 

D(D) v/åpen dør: 1365 
H(E): 648

704x458 33 sek HP: 4 tonn, 40 kN
LP: 3 tonn, 30 kN

700x500x600 Papp: 
Opptil 50 kg

Plast:
Opptil 70 kg

≤ 62,3 db (A) 340 kg 1-fase 230V
50Hz/ 10 A

Orwak 3110 er perfekt for bedrifter med små mengder avfall. 
Den lavehøyden kombinert med at den krever lite gulvareal 
(1/2m²) gjør at den lett kan plasseres der du trenger den! Det er 
en liten, men effektiv komprimator med en volumreduksjon på 
opptil 7:1. Beskyttelsesgrad IP 55.

Pappballene veier opptil 50 kg, og er enkle å håndtere med den 
medfølgende trallen. Orwak 3110 har justerbar ballstørrelse, 
med tre ulike størrelser. Orwak 3110 leveres standard med 
transporttralle. Dette for å forenkle håndtering og intern 
transport av avfallet.

Den stillegående hydraulikken holder støynivået lavt, noe som 
bidrar til et bedre arbeidsmiljø og er en viktig egenskap hvis 
pressen plasseres i nærheten av kunder.

En materialvelger gjør valget mellom komprimering av papp og 
plast enkelt.

Energiforbruk
Standby-modus: 0,6 W / H
Drift en time/maks: 580 W / H

Orwak Compact 3110
Kompakt og fleksibel presse – tar liten plass
• Kompakt maskindesign; lav høyde
• Justerbar ballstørrelse
• Tar minimalt med plass
• Autostartfunksjon
• Tralle for transport av baller er inkludert
• Stillegående

ORWAK 3110 ER OPTIMALISERT FOR:
PAPIR PLASTFOLIE
+ Papp + Krympeplast
+ Makulert papir + Mykplast
+ Papirsekker

ANDRE METALLER ANNEN PLAST
+ Stålbånd + Plastbånd

3110 er en utrolig anvendelig emballasjepresse for mindre mengder avfall. 
Restauranter, hoteller, bensinstasjoner og mindre faghandel og mindre lager/
logistikk enheter.

Kjøp- leie- leasing
Spør oss om tilbud!

Funksjonelt og oversiktlig betjeningspanel

Justerbar ballestørrelse

Materialvelger for 
kartong eller plast Fullmelder Serviceindikator

Overholder
sikkerhetstandard

NS:EN 16500
for vertikale ballpresser

HYDRAULISKE PRESSER

Maskinvekt totalt: 254 kg
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Emballasjepresse Orwak Compact 3115

Varenr Mål mm 
H(A) x B(B) x D(C)

Ifyllsåpning 
B x H mm

Syklustid Presskraft Ball str 
B x D x H mm

Ballvekt Støynivå Vekt Driftsspenning

OW3115 1990x940x790 

D(D) v/åpen dør: 1535
H(E): 650

800x460 33 sek HP: 6 tonn, 60 kN
LP: 4 tonn, 40 kN

800x600x600 Papp: 
Opptil 60 kg

Plast:
Opptil 85 kg

≤ 62,3 db (A) 380 kg 1-fase 230V
50Hz/ 10 A

Orwak 3115 er ideell for små mengder mykplast, men er også 
beregnet for komprimering av papp. En materialvelger gjør 
valget enkelt!  
Beskyttelsesgrad IP 55.

Pappballene veier opptil 60 kg. Orwak 3115 har justerbar ball-
høyde med tre ulike størrelser med tanke på en mer effektiv 
avfallshåndtering.

Den stillegående hydraulikken holder støynivået lavt, noe som 
bidrar til et bedre arbeidsmiljø for de ansatte, og er en viktig 
egenskap hvis pressen plasseres i nærheten av kunder.

Orwak Compact 3115
Kompakt og fleksibel presse – tar liten plass
• Kompakt maskindesign; lav høyde
• Justerbar ballstørrelse
• Kryssbinding
• Tar minimalt med gulvplass
• Autostartfunksjon
• Stillegående

ORWAK 3115 ER OPTIMALISERT FOR:
PAPIR PLASTFOLIE
+ Papp + Krympeplast
+ Makulert papir + Mykplast
+ Papirsekker

ANDRE METALLER ANNEN PLAST
+ Stålbånd + Plastbånd

Kjøp- leie- leasing
Spør oss om tilbud!

Funksjonelt og oversiktlig betjeningspanel

Justerbar ballestørrelse

Materialvelger for 
kartong eller plast Fullmelder Serviceindikator

Overholder
sikkerhetstandard

NS:EN 16500
for vertikale ballpresser

HYDRAULISKE PRESSER

Maskinvekt totalt: 380 kg
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Orwak 3120 er perfekt for komprimering av både papp og plast. 
Det siste tilskuddet i Compact-serien komprimerer avfallet på 
stedet med en imponerende volumreduksjon og ballstørrelse 
opptil 100kg. Ekstra stor innkaståpning på 1000mm!  
Beskyttelsesgrad IP 55.

Ballene veier opptil 100 kg, og er enkle å håndtere takket 
være en semi-automatisk ballutløserfunksjon. Orwak 3120 har 
justerbar ballstørrelse, med tre ulike størrelser. 

Den stillegående hydraulikken holder støynivået lavt, noe som 
bidrar til et bedre arbeidsmiljø og er en viktig egenskap hvis 
pressen plasseres i nærheten av kunder.

En materialvelger gjør valget mellom komprimering av papp og 
plast enkelt.

Orwak Compact 3120
Kraftig komprimering – tar liten plass
• Kompakt og fleksibel
• Ekstra stor innkaståpning
• Justerbar ballstørrelse
• Tar minimalt med plass
• Autostartfunksjon
• Stillegående
• 1-fase 230V

ORWAK 3120 ER OPTIMALISERT FOR:
PAPIR PLASTFOLIE
+ Papp + Krympeplast
+ Makulert papir + Mykplast

ANDRE METALLER ANNEN PLAST
+ Stålbånd + Plastbånd

Kjøp- leie- leasing
Spør oss om tilbud!

Emballasjepresse Orwak Compact 3120

Varenr Mål mm 
H(A) x B(B) x D(C)

Innkaståpning 
B x H mm

Syklus-
tid

Presskraft Ball str 
B x D x H mm

Ballvekt Støynivå Vekt Driftsspenning

OW3120 2342x1184x900 

D(D) v/åpen dør: 
1907

1000x460 33 sek HP: 6 tonn, 60 kN
LP: 4 tonn, 40 kN

1000x700x800 Papp: 
Opptil 100 kg

Plast:
Opptil 130 kg

≤ 62,3 db (A) 580 kg 1-fase 230V
50Hz/ 10 A

3120 er det beste valget ved små til middels mengder avfall. Enkel håndtering 
og intern transport av avfallet.

HYDRAULISKE PRESSER

Funksjonelt og oversiktlig betjeningspanel

Justerbar ballestørrelse

Materialvelger for 
kartong eller plast Fullmelder Serviceindikator

Overholder
sikkerhetstandard

NS:EN 16500
for vertikale ballpresser

Maskinvekt totalt: 580 kg
Transporthøyde 2342mm (1900mm på forespørsel)


