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DIN EFFEKTIVA MEDARBETARE ORWAK COMPACT 

3210 hjälper dig att ta hand om medelstora 
volymer av wellpapp och plast på nolltid! Den 
är otroligt snabb och komprimerar avfallet på 
bara 13 sekunder! Tack vare den lilla storleken 
passar den in där utrymmet är begränsat.

COMPACT

+
+
+

BALVIKT 
WELLPAPP

Sekunder

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 transportkost-
nader och minskade CO2-utsläpp. Sortering 
vid källan ger ett högre värde på det återvin-
ningsbara materialet. 

Varför Orwak Compact?
     Hög komperimering på liten yta! Tar liten plats 
     men ger effektiv volymreduktion
     Lätta balar som är enkla att hantera   
     Bästa valet för små till medelstora volymer 
     wellpapp och plast.

80 kg



MÅTT & SPECIFIKATIONER

A B C D E    F* 

2150 mm 1081 mm 843 mm 1685 mm 706 mm 1795 mm 

       MÅTT

ORWAK 
COMPACT 3210

ORWAK COMPACT 3210 ÄR OPTIMAL FÖR:

IFYLLNADSÖPPNING

Bredd:  800 mm
Höjd:  500 mm

CYCELTID

 
13 sek

PRESSKRAFT

HP
12 ton, 120 kN

BALSTORLEK

Bredd:  800 mm
Djup:  600 mm
Höjd:  700 mm

BALVIKT

 
Wellpapp: 
Upp till 80 kg
Plast: 
Upp till 110 kg 

LJUDNIVÅ

62.4 db (A)

SKYDDSKLASS

IP 55

DRIFTSPÄNNING

3-fas 3x400 V, 50 Hz, 
5-polig CEE-plugg/16 A, 
säkring 10 A 

TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ 
Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, 
vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de 
anställda och är en viktig egenskap om balpressen 
installeras nära kunderna. 

MATERIALVÄLJARE
Komprimering av wellpapp eller plastfolie? En 
praktiskt placerad omkopplare på sidan av ma-
skinen gör det enkelt att ändra inställningen från 
högt tryck (HP) för wellpapp till lågt tryck (LP) för 
plastfolie.

       TEKNISKA DATA

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

OTROLIGT SNABB
Komprimerar avfallet på bara 13 sekunder! 

EFFEKTIV KOMPRIMERING
Med en presskraft på 2,5 kg/cm2 uppnås en volymminskning på upp till 10:1

LITET YTANSPRÅK
Modell 3210 är en kompakt maskin som tar upp mindre än en kvadratmeter 
golvyta. 

OPTIMAL BALLOGISTIK
2 balar från 3210 passar perfekt på en Europall.

Maskinvikt totalt: 660 kg 

*Transporthöjd, måste beställas

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

Förmodligen den snabbaste 
balpressen i världen

 STANDBY-LÄGE  MAXIMAL DRIFT EN TIMMA

2,7 W/H   626 W/H 

       ENERGIFÖRBRUKNING

BALINDIKATOR
En balindikator varnar dig när maskinen har nått sin 
kapacitet.

PAPPER
+ Wellpapp
+ Strimlat papper
+ Papperssäckar

PLASTFOLIE 
+ Krympfilm 
+ Plastpåsar 

ÖVRIG METALL
+ Stålband

ÖVRIG PLAST
+ Plastband 

800 x 
500 mm


