
ORWAK 
FLEX 5010-E
ORWAK FLEX 5010-E är en liten men
tuff balpress som kräver lite utrymme
men erbjuder effektiv komprimering.
Den är robust, pålitlig och enkel att
använda.

Tar liten plats
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Varför Orwak Flex?
     Flexibla komprimeringslösningar för många olika

     användningsområden 

     Hygienisk och säker hantering av blandat avfall 

     och farligt avfall 

     Speciella lösningar för speciella behov  

Fördelar med Orwaklösningen
PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING
Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan 
mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING 

Vår balpress minskar snabbt det utrymme 
avfall tar upp och håller gångar och passager 
fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE 

Mer komprimering = mindre avfallsvolym 
till transport för återvinning eller 
bortskaffande. Färre transporter ger lägre 
transportkostnader och minskade CO2-
utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre 
värde på det återvinningsbara materialet. 

www.orwak.se

60 kg



Liten men tuff

TOPPMATAD
Det går snabbt och lätt att fylla i material i 
den toppmatade balpressen och komprim-
eringsförhållandet är imponerande tack vare 
ett högt tryck på en liten yta. 

MÅNGSIDIG
Konstruktionen innebär att komprimatorn är
mångsidig och kan användas för balning av 
avfall såsom kartong, papper, plast och till och 
med tunna träförpackningar.

ORWAK 
FLEX 5010-E

ORWAK FLEX 5010-E ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER
+ Kartong
+  Strimlat papper
+ Papperssäckar

PLASTFOLIE 
+ Krympfilm
+ Plastpåsar 

ÖVRIG METALL 
+ Stålband   

ÖVRIG PLAST 
+ Plastband  

KOMPAKT DESIGN
Tack vare den kompakta konstruktionen passar balpressen in där du 
behöver den och är enkel att installera var som helst.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

A B C D E 

2140  mm 910 mm 1110 mm 1820 mm 1295 mm

       MÅTT

 STANDBY-LÄGE  MAXIMAL DRIFT EN TIMMA

---   660 W/H 

       ENERGIFÖRBRUKNING

IFYLLNADSÖPPNING

Bredd: 700 mm
Djup: 500 mm

CYKELTID

 
36 sek

PRESSKRAFT

3 ton, 30 kN

BALSTORLEK

 
Bredd:  700 mm
Djup:  500 mm
Höjd:  700 mm

LJUDNIVÅ

70 db (A) 

SKYDDSKLASS

IP 55

DRIFTSSPÄNNING

Enfas 230 V, 

50 Hz, 10 A

       TEKNISKA DATA

Maskinvikt totalt:  370 kg

BALVIKT

 
Kartong:  
Upp till 60 kg

Plast: 
Upp til 80 kg

700 x
500 mm

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

Orwak Sverige AB 
Box 58 
S-576 22 Sävsjö 
SWEDEN 
Tel: +46-(0)382-157 00
info.se@orwak.com, www.orwak.se


