
ORWAK 
3500

500 KG

WAAROM ORWAK 3500?

Onze grootste verticale balenpers, een robuuste en 
krachtige machine voor het zware werk. Voor bedrijven 
met grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal! 
ORWAK 3500 biedt een veilige, effectieve en voordelige 
oplossing om afval samen te persen. De balenpers 
heeft een perskracht van 50 ton, voor balen met een 
hoge dichtheid tot wel 500 kg.

 Zeer krachtige machine voor krachtige samenpersing van 
grote hoeveelheden afval.

 Produceert ‘mill-size’ balen met een hoge dichtheid. 
 Slimme functies, gebruiksvriendelijk paneel en mogelijkheid 

om de Connect-communicatieservice te gebruiken.

HOOG 
VOLUME

ORWAK VOORDELEN

BAAL-
GEWICHT
KARTON

PRODUCTIEVERE TIJDSBESTEDING
Hoe minder tijd uw medewerkers hoeven te besteden aan 
de verwerking van afval, des te meer tijd hebben zij voor hun 
kernactiviteiten.

MEER RUIMTE
Onze balenpers minimaliseert de ruimte die het afval in 
beslag neemt. Zo blijven gangpaden en doorgangen altijd vrij 
en opgeruimd. 

VOLUMEVERLAGING 
Meer compactie betekent minder afvalvolume dat moet wor-
den vervoerd voor hergebruik of verwijdering. Dit resulteert 
in lagere transportkosten en  een verminderde CO2-uitstoot.
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AFMETINGEN

A B C D E F*

3225mm 1765 mm 1140 mm 2410 mm 1068 mm 2340 mm**

AFMETINGEN & SPECIFICATIES

GEREED VOOR COMMUNICATIE
Intelligente balenpers:  Het nieuwe moederbord 
biedt een hoge dataopslagcapaciteit, technische 
machinemonitoring, communicatiemogelijkheden 
en voldoet als enige in de balenpersindustrie aan 
prestatieniveau D voor persoonlijke veiligheid.

Orwak Connect communication: Deze balenpers is 
klaar om te communiceren bij het kiezen van de optie 
”Orwak Connect”. Het is een op een modem geba-
seerde communicatieservice waarmee de balenpers 
updates en waarschuwingen naar het personeel kan 
sturen, evenals essentiële informatie en baalstatistie-
ken naar het webportaal.

GESCHIKT VOOR:

PAPIER
 Karton
 Snippers

PLASTIC FOLIE 
 Krimpfolie (LP)
  Plastic zakken (LP)

Voldoet aan de EN 16500:2014 standaard 
voor veiligheidsvereisten van vertikale 
balenpersen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LAADOPENING
CYCLUS-

TIJD
PERSDRUK BAALGROOTTE BAALGEWICHT MACHINE 

GEWICHT GELUID BESCHERMINGS- 
KLASSE

BENODIGDE 
ENERGIE

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in specificaties door te voeren. Het gewicht van en baal is afhankelijk van het materiaaltype.

**Transportvoetjes verhogen  
      100 mm,

*Transporthoogte

Breedte: 1240 mm
Hoogte: 575 mm

45 sec 50 ton, 500 kN
Breedte: 1100 mm

Diepte: 850 mm
Hoogte: 1240 mm

Karton: tot 500 kg 2010 kg 74 db (A) IP 55
3-fase 3x400 V, 

50 Hz

 Gebruiksvriendelijk
       bedieningspaneel

 Samenbinding met 
        polyesterband of staaldraad

Keuzeschake-
laar voor karton 
en plastic

Instelbare baal-
grootte

Indicator 
’baal vor

 Service- 
 indicator

‘Mill-size’ balen met een hoge dichtheid

VOOR HET ZWARE WERK
De ORWAK 3500 is een krachtige 
balenpers die op effectieve wijze zeer 
grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal 
samenperst.

VEILIG OPENEN VAN DE DEUR
De onderste deur heeft een vergrendelings-
systeem met wieltjes en kan door de operator 
op veilige wijze geleidelijk worden geopend, 
ook bij het samenpersen van materiaal dat 
uitzet.

Zeer krachtige machine voor balen met een 
hoge dichtheid


