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ORWAK GER EN LÖNSAMMARE AVFALLSHANTERING FÖR HOTELL & RESTAURANG  

Orwak, en ledande leverantör av komprimerings- och balningsutrustning för återvinningsbart rest-

material, ställer ut på GastroNord och presenterar effektiva lösningar såväl för avfall i den kundnära 

restaurangmiljön som för förpackningar, brännbara fraktioner och matavfall bakom kulisserna i hotell- 

och restaurangverksamhet.   

TOM - DIN NYA MEDHJÄLPARE 

TOM är liten men kan uträtta stora ting! Den är ungefär lika stor som ett vanligt sopkärl, men kompri-

merar avfallet och kan rymma upp till sju gånger volymen innan säcken är full! När det är rusningstid 

och gästerna köar vid kassan är säckbyten det sista din personal har tid att tänka på. Låt TOM ta hand 

om avfallshanteringen medan personalen servar gästerna!  Konceptet passar perfekt för välbesökta 

miljöer så som caféer, snabbmatsrestauranger och food courts i köpcentra. TOM sparar tid, plats och 

energi och allt det sparar pengar i din verksamhet.         

                                                    

 

COMPACT 3115 – EFFEKTIV KOMPRIMERING PÅ LITEN YTA 

Den kompakta balpressen är perfekt för de volymer wellpapp, plast och brännbart avfall som uppstår i 

många matställen. Compact 3115 tar upp liten yta men komprimerar effektivt materialet till fasta balar.  

Korsbindningsfunktionen ger ett extra bra grepp om plastbalar.  
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FLEX 5030 – DEN KLASSISKA SÄCKKOMPRIMATORN  

Hygienisk komprimering av brännbart avfall från restauranger och storkök direkt i säck! Vår klassiska 

säckkomprimator har en imponerande komprimeringsgrad på 10:1.    

 

NYHET! KVARN FÖR MATAVFALL  

RW 102 representerar den nya generationen avfallskvarn för organiskt material utan förpackning i 

kommersiella kök. Den robusta och patenterade kvarnen garanterar en tillförlitlig nedmalning av varie-

rande typer av rester. Under nedmalningsprocessen skapas en slurry med en partikelstorlek på 0,1 – 5 

mm. Den pumpas in i en förvaringstank eller seriekopplade tankar i anslutning till köket. Avfallet kan 

sedan ligga där i flera veckor, beroende på de omgivande miljöförhållandena, och tas sedan om hand av 

en slambil. 

 

Varmt välkommen till oss i monter A12:39 på GastroNord den 26-29 april! 

 

Slurry kan användas till produktion av biogas och på detta 

sätt utgöra en effektiv värmekälla. Rester i fast form kan 

istället användas som biologisk gödning i ett senare skeden. 

RW 102 bidrar därför aktivt till användningen av miljövänliga 

och återvinningsbara energikällor. Den representerar en av 

milstolparna i en framtidsorienterad och hållbar energipro-

duktion.  
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