
ORWAK 
MULTI 9020S

200 KG

Stel een recyclingstation samen met de Orwak 
9020S. Deze meerkamerpers maakt het mogelijk 
om verschillende soorten afvalmaterialen te 
compacteren in één machine. Indien gewenst 
kan de pers met meerdere perskamers worden 
uitgebreid. Sorteren en compacteren wordt zo 
heel eenvoudig. 

ORWAK VOORDELEN

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.

MEERDERE 
PERSKAMERS

WAAROM ORWAK MULTI?
 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
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De uitbreidbare meerkamerpers

PLASTIC 
VERPAKKINGEN

 PET-flessen

AFMETINGEN & SPECIFICATIES

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

MINI RECYCLINGSTATION
Deze balenpers met bovenlader is door 
haar meerdere perskamers de perfecte 
oplossing voor het sorteren en 
compacteren van meerdere soorten 
afvalmateriaal. 

HOGE CAPACITEIT
De Orwak 9020S is een sterke machine 
met grote laadopeningen en  perskamers. 
Deze balenpers zorgt voor een substantiële 
vermindering van het volume van uw 
afvalmateriaal.

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

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.

1 Inclusief straphouders

METALEN
 Conservenblikken
 Verfblikken

ANDERE  
METALEN

 Staalband

VEILIGHEIDSREM STANDAARD
De operator moet de knoppen op de handgrepen 
indrukken en een handgreep met twee handen 
hebben om het opzetstuk zijwaarts te schuiven. 
Door een knop los te laten, wordt de perskop 
afgeremd en moeilijker te verplaatsen. Deze functie 
verbetert de veiligheid op het werk.

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

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LAADOPENING CYCLUS- 
TIJD

PERS-
DRUK BAALGROOTTE BAALGEWICHT MACHINE GEWICHT GELUID

BESCHER-
MINGS- 
KLASSE

BENODIGDE 
ENERGIE

Breedte: 1100 mm
Hoogte: 700 mm

35 sec
20 ton,
200kN

Breedte: 1100 mm
Diepte: 700 mm

Hoogte: 800 mm

Karton: tot 200 kg
Plastic: tot 300 kg

Totaal gewicht:  1580 kg 
Alleen kamer: 1100 kg
Alleen persunit: 480 kg

< 72 db (A) IP 55
3-fase 3x400 V,  

50 Hz

  Handige bovenlader
  Baalindicator

  De persdruk kan zijn:
       voor elk afzonderlijk geregeld
       kamer afhankelijk van materiaal

   Veiligheidsrem

1100 x
700 mm

AFMETINGEN

A B C D E F*

2470 mm 2480 mm 968 (11351) mm 2175 mm 1380 mm 1900 mm

*Transporthoogte

ENERGIEVERBRUIK

STAND-BY MODUS MAXIMAAL VERBRUIK

2.7 W/H 800 W/H

ORWAK 9020S IS  
GESCHIKT VOOR:
PAPIER

 Papieren zaaken
 Karton
 Snippers

PLASTIC FOLIE
 Krimpfolie
 Plastic zakken


