
ORWAK 
MULTI 5070

50 KG

WAAROM ORWAK MULTI?

De Orwak 5070 is een meerkamerpers die 
het mogelijk maakt om verschillende soorten 
afvalmateriaal te sorteren en compacteren in 
één machine. Door de bovenlader is de pers 
erg gebruiksvriendelijk. Indien gewenst kan 
de pers met meerdere perskamers worden 
uitgebreid.

ORWAK VOORDELEN

 Sorteren en verdichten van diverse soorten afval typen bij de bron
 Bovenbelading van het materiaal in open kamers
 Totale vrijheid om de capaciteit te vergroten door toe te voegen extra 

kamers

MEERDERE 
PERSKAMERS

BAAL-
GEWICHT
KARTON

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.
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Eenvoudig in bediening en onderhoud

ORWAK 5070 IS GESCHIKT 
VOOR:
PAPIER

 Papieren zaaken
 Karton
 Snippers

PLASTIC FOLIE
 Krimpfolie
 Plastic zakken

ANDERE METALEN
 Staalband

ANDER PLASTIC
 Plastic bindmateriaal

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LAADOPENING CYCLUS- 
TIJD

PERS-
DRUK BAALGROOTTE BAALGEWICHT MACHINE GEWICHT GELUID

BESCHER-
MINGS- 
KLASSE

BENODIGDE 
ENERGIE

AFMETINGEN & SPECIFICATIES
AFMETINGEN

A B C D E

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.

De meerkamer-oplossing van de Orwak 
5070 zorgt ervoor dat er verschillende 
soorten materialen gecompacteerd 
kunnen worden in één pers. 

NEEMT WEINIG RUIMTE IN
Door het compacte design heeft de pers 
maar weinig ruimte nodig.

EFFICIËNT
Terwijl de ene perskamer aan het 
compacteren is, kan de andere kamer al 
gevuld worden met ander materiaal. Er 
hoeft dus niet op de pers gewacht te 
worden.

2160 mm 1740 mm 735 (880*) mm 1430 mm 1205 mm

Breedte: 700 mm
Hoogte: 500 mm

36 sec 3 ton,  
30 kN

Breedte: 700 mm
Diepte: 500 mm

Hoogte: 700 mm

Karton: tot 50 kg
Plastic: tot 80 kg

Totaal gewicht: 522 kg 
Alleen kamer: 365 kg

Alleen persunit: 157 kg
< 70 db (A) IP 55

1-fase 
230 V,  

50 Hz, 10 A

700 x
500 mm

*Inclusief straphouders

UITBREIDBAAR SYSTEEM
Voeg een extra perskamer toe om uw sortering en 
compactie uit te breiden. Wanneer uw onderneming 
groeit, laat u uw afvalverwerkingssysteem gewoon 
meegroeien.

INCLUSIEF BALENTROLLEY
De 5070 wordt met een balentrolley geleverd. 
Hierdoor kunnen de balen eenvoudig intern 
getransporteerd worden.


