
ORWAK 
COMPACT 3120

100 KG

De ORWAK COMPACT 3120 biedt sterke 
comprimering op locatie: compact machine-
ontwerp; en toch een indrukwekkende 
volumereductie en een baalgewicht van maximaal 
100 kg. De laadklep is extra wijd, 1000 mm! Voor 
uitgebreide plaatsingsmogelijkheden werkt de 3120 
op eenfase wisselstroom.

EXTRA 
WIJDE 

TOEVOER

BAAL-
GEWICHT
KARTON

ORWAK VOORDELEN
PRODUCTIEVERE TIJDSBESTEDING
Hoe minder tijd uw medewerkers hoeven te be-
steden 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 worden vervoerd voor hergebruik of 
verwijdering. Dit resulteert in lagere transport-
kosten en  een verminderde CO2-uitstoot.

WAAROM ORWAK COMPACT?
 Sterke compactie op een beperkt vloeroppervlak.  

Neemt weinig ruimte in, maar biedt een effectieve 
verlaging van volume.     

 Gemakkelijk te hanteren balen     
 Een uitstekende keuze voor kleine tot gemiddelde  

hoeveelheden karton en plastic
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Een compacte pers 

GERUISLOZE WERKING 
Als gevolg van geavanceerde hydroliek produceert 
de pers weinig geluid. Dit maakt de werkomgeving 
aangenamer voor medewerkers en eventueel zelfs 
voor klanten.

SLIM ONTWERP
Slim, compact machine-ontwerp voor eenvoudige 
transport en installatie. Ruime toevoer voor snel en 
gemakkelijk laden.

AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE
Door de automatische startfunctie compacteert de 
pers het materiaal direct wanneer de deur gesloten 
wordt.

BAALUITWERPING 
De balen wegen tot 100 kg en kunnen makkelijk wor-
den verwijderd dankzij de semi-automatisch functie 
voor het uitwerpen van balen.

 Gebruiksvriendelijk paneel
 Instelbare baalgroottes in drie 
 verschillende maten

1000 x 
460 mm

AFMETINGEN

A B C D TRANSPORT 
HOOGTE

2342 mm 1184 mm 900 mm 1907 mm
2342 mm  

(1900 mm op 
aanvraag)

Wij behouden ons het recht voor om zonder een voorafgaande aankondiging de specificaties te wijzigen.  Het gewicht van de baal, afvalzak of afvalbak is afhankelijk van het materiaaltype.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LAADOPENING
CYCLUS-

TIJD
PERSDRUK BAALGROOTTE BAALGEWICHT MACHINE 

GEWICHT GELUID
BESCHERMINGS-

KLASSE
BENODIGDE 

ENERGIE

Breedte: 1000 mm
Hoogte: 460 mm

33 sec
HP: 6 ton, 60 kN
LP : 4 ton, 40 kN

Breedte: 1000 mm
Diepte: 700 mm

Hoogte: 800 mm

Karton: tot 100 kg
Plastic: tot 130 kg

580 kg 62.3 db (A) IP 55 1-fase 230 V,  
50 Hz, 10 A

ORWAK CONNECT COMMUNICATION
The COMPACT balers are ready to communicate 
when choosing the option Orwak Connect. It is a 
modem-based communication service enabling the 
baler to send updates and alerts to the caretaker as 
well as vital information and bale statistics to the web 
portal.

AFMETINGEN & SPECIFICATIES

Instelbare baalgrootte

Keuzeschakelaar voor 
karton en  plastic

Indicator 
’baal vor  Service-indicator

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

GESCHIKT VOOR:

PAPIER
 Karton
 Snippers

PLASTIC FOLIE 
 Krimpfolie
  Plastic zakken

ANDERE METALEN
 Staaldraad

ANDER PLASTIC
  Plastic bindmateriaal


