
Emballasjepresse Orwak Power 3620

Varenr Mål mm 
H(A) x B(B) x D(C)

Innkaståpning 
B x H mm

Syklus-
tid

Presskraft Ball str 
B x D x H mm

Ballvekt Støynivå Vekt Driftsspenning

OW3620-400

OW3620-230

2481x1900x1050 
D(D): v/åpen dør 2355
H(E): svingdør 1144

1200x600 46 sek 52 tonn 
520 kN

1200x800x1140 Papp: 
Opptil 450 kg

≤ 65 db 
(A)

1520 kg Felles for begge  
modellene:
3x230/400V  
50Hz 32/16A

ORWAK POWER er en serie ballpresser basert på et nyvinnende, 
hydraulisk konsept; Black Star Technology. Sterkere, raskere 
og smartere for å gi deg mer for pengene! 3620 er vår virkelig 
kraftige modell for store volumer av emballasje. Med 52 tonn 
presskraft sørger den for effektiv komprimering.

Den nyutviklede ORWAK POWER serien er laget med tanke på 
driftssikkerhet og lang levetid. Med nyutviklet design (avrundet 
presskammer), ISO 3834-sertifisert sveising av kammeret og 
nyutviklet teknikk med bruk av sylindre som trekker nedover, 
er ORWAK POWER godt utrustet for lang levetid under høy 
belastning.

Black Star Technology, er basert på en nyutviklet teknikk hvor 
pressplaten trekkes nedover  i stedet for å bli skjøvet ned ved 
komprimering av materialet.

• Sylindrene yter mest kraft på punktet med høyest belastning
• Lang slaglengde

Disse faktorene bidrar til høyere komprimeringsgrad og mer 
kompakte baller!

Fordeler:

• Raskere komprimering og mindre energiforbruk   
 sammenlignet med bruk av tradisjonelle ballpresser 
• Automatisk start og en heve-/senkedør som åpnes igjen 
 automatisk etter hver pressyklus
• Lager tette baller (høy densitet) med ideell dimensjon  
 for optimal transportlogistikk

Orwak Power 3620
Hydraulisk ballpresse; sterkere - raskere - smartere
• Kompakt maskindesign; lav høyde, enkel transport
• Kompakte baller
• Høyere kapasitet og gjennomstrømning
• Kortere syklustid
• Ballene kan bindes med enten stroppebånd eller stålbånd

ORWAK POWER 3620 ER OPTIMERT FOR:
PAPIR PLASTFOLIE
+ Papp + Krympeplast
+ Makulert papir + Mykplast

HYDRAULISKE PRESSER

Den gassfjærdrevne heve-/senkedøren 
åpner seg på mindre enn 2 sekunder.

Transporthøyde = 1980 mm. Transport-
føtter øker høyden med 100mm, men 
kan fjernes når maskinen er lastet av 
kjøretøyet.

Overholder
sikkerhetstandard

NS:EN 16500
for vertikale ballpresser



Emballasjepresse Orwak Power 3820

Varenr Mål mm 
H(A) x B(B) x D(C)

Innkaståpning 
B x H mm

Syklus-
tid

Presskraft Ball str 
B x D x H mm

Ballvekt Støynivå Vekt Driftsspenning

OW3820-400

OW3820-230

2576x2075x1060 
D(D): v/åpen dør 2625
H(E): svingdør 1144

1500x630 24 sek 26 tonn 
260 kN

1500x800x1140 Papp: 
Opptil 500 kg

≤ 65 db (A) 1220 kg Felles for begge  
modellene:
3x230/400V  
50Hz 32/16A

ORWAK POWER er en serie ballpresser basert på et nyvinnende, 
hydraulisk konsept; Black Star Technology. Sterkere, raskere og 
smartere for å gi deg mer for pengene! 3820 har en ekstra stor 
ifyllsåpning for store esker opp til 1500 mm.

Den nyutviklede ORWAK POWER serien er laget med tanke på 
driftssikkerhet og lang levetid. Med nyutviklet design (avrundet 
presskammer), ISO 3834-sertifisert sveising av kammeret og 
nyutviklet teknikk med bruk av sylindre som trekker nedover, 
er ORWAK POWER godt utrustet for lang levetid under høy 
belastning.

Black Star Technology, er basert på en nyutviklet teknikk hvor 
pressplaten trekkes nedover  i stedet for å bli skjøvet ned ved 
komprimering av materialet.

• Sylindrene yter mest kraft på punktet med høyest belastning
• Lang slaglengde

Disse faktorene bidrar til høyere komprimeringsgrad og mer 
kompakte baller!

Fordeler:

• Raskere komprimering og mindre energiforbruk sammenlignet  
 med bruk av tradisjonelle ballpresser 
• Svært kort syklustid på bare 24 sekunder
• Automatisk start og en heve-/senkedør som åpnes igjen 
 automatisk etter hver pressyklus
• Ekstra bred åpning for store esker opptil 1500 mm. bredde

Orwak Power 3820
Hydraulisk ballpresse; sterkere - raskere - smartere
• Kompakt maskindesign; lav høyde, enkel transport
• Ekstra bred innkaståpning
• Kompakte baller
• Høyere kapasitet og gjennomstrømning
• Kortere syklustid

ORWAK POWER 3820 ER OPTIMERT FOR:
PAPIR PLASTFOLIE

+ Papp + Krympeplast
+ Makulert papir + Mykplast

HYDRAULISKE PRESSER

Den gassfjærdrevne heve-/senkedøren 
åpner seg på mindre enn 2 sekunder.

Transporthøyde = 1980 mm. Transport-
føtter øker høyden med 100mm, men 
kan fjernes når maskinen er lastet av 
kjøretøyet.

Overholder
sikkerhetstandard

NS:EN 16500
for vertikale ballpresser



ORWAK 
HORIZONTAL 15 AT

Hvorfor velge Orwak Horizontal?
Effektiv håndtering av avfall i stor skala

Forbedret intern og ekstern logistikk  

Trygt og behagelig arbeidsmiljø

Full kontroll på mengde avfall

Renere fraksjoner gir bedre betalt  

for avfallet hos renovatør 

KAPASITET  
PAPP 

HORIZONTAL  

Optimale funksjoner  

+
+
++
+

BALLEVEKT  (OPP TIL) 
PAPP  

Automatisk
løsning

FLEKSIBEL KANALPRESSE - TAR LITEN PLASS  

Når plassen er begrenset, er denne 
helautomatiske kanalpressen på 15 
tonn meget effektiv. Kanalpressen kan 
leveres i tre deler for enklere transport 
og montering på stedet. Vi leverer godt 
dokumentert teknologi for spesielle 
behov! Automatisk binding og kontinuerlig 
produksjon av baller tillater drift i flere skift.

0.5-2 t/H

GODT DOKUMENTERT TEKNOLOGI  
Basert på over 50 års erfaring
 
AUTOSTART 
Utstyrt med fotocelle-start som standard 

HØY HASTIGHET
Rask behandling av materialet

JUSTERBARE BALLER
Individuelle innstillinger for å møte dine 
behov 
 
VELG MELLOM VERTIKAL OG  
HORISONTAL BINDING  
Stor allsidighet for å lage baller av  
forskjellige materialer

i50 KG



HORIZONTAL 15 AT

ORWAK
HORIZONTAL 15 AT

Smart helautomatisk løsning

OPTIMERT FOR:

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i spesifikasjonene uten forvarsel. Vekten for ballene er avhengig av materialtypen.

    

PAPIR
+ papir
+ makulert papir
+ papp

PLAST  
+ PET

KONTINUERLIG MATING OG PRODUKSJON 
AV BALLER 
Et helautomatisk system designet for 
kontinuerlig mating, automatisk horisontal 
eller vertikal stroppsystem med justerbare 
wire, som gir deg optimal ytelse.

FLERE ALTERNATIV FOR INNMATING
Kanalpressen har stor fleksibilitet og tilbyr 
flere innmatingssytemer: manuelt, via 
løftevender, luftransport og transportbån.

Våre kanalpresser kan enkelt utstyres 
med forskjellig tilbehør som f.eks.: 
makuleringsenheter, diverse presse- og 
bindingsfunksjoner, forskjellige typer sjakter, 
mm. 

KOMPAKT OG SMART DESIGN
Denne kompakte kanalpressen får også plass 
i mindre lokaler. Ved behov kan den også 
leveres i tre deler for enklere transport og 
montering på stedet. 

    

ALTERNATIVER

+ HORISONTAL BINDING             + OLJEKJØLER/VARMER
+ LØFTEVENDER
+ TRANSPORTBÅND 

Ytterligere alternativ ved behov

STØRRELSER OG SPESIFIKASJONER
TEKNISKE DATA

MODELL 

Maskinstørrelse (LxBxH mm 
uten ballemater) 
Mateåpning (mm)
Innmatingskapasitet (m3)                     
Presskraft (t)
Motor (kW/Hp)
Overflatetrykk (kg/cm2)
Sykluser per minutt 
Kanalavsnitt (mm)
Oljetank, kapasitet (l)
Maskinvekt (kg)
Teoretisk utmating (m3/t)
Lasteutmating (m3/t)
Automatisk binding
Ballestørrelse x justerbar 
lengde (mm) 
Ballevekt papp (kg)  
avhengig av ballelengde 

15 AT 
 
5172x1460x2495 
 
1030x650 

0,35 
15 
7,5/10 
4,28 
4 
700x500 
200 
2800 
84 
50 
3 wire Ø 2,7 
700x500x600-1200 

80-150 kg

ALTERNATIV: TRANSPORTBÅND



ORWAK 
HORIZONTAL 25-40 AT

Hvorfor velge Orwak Horizontal?
Effektiv håndtering av avfall i stor skala

Forbedret intern og ekstern logistikk  

Trygt arbeidsmiljø

Full kontroll på mengde avfall

Renere fraksjoner gir bedre betalt  

for avfallet hos renovatør. 

KAPASITET  
PAPP 

HORIZONTAL  

Optimale funksjoner  

+
+
++
+

BALLEVEKT  (OPP TIL) 
PAPP  

Automatisk
løsning

HELAUTOMATISK KANALPRESSE SOM TAR MINIMALT 
MED PLASS  

Når plassen er begrenset, er den 
helautomatiske horisontale kanalpressen i 
denne serien, på 25-40 tonn, et godt valg. 
Vi leverer godt dokumentert teknologi for 
spesielle behov. Automatisk binding og 
kontinuerlig balledannelse tillater drift i flere 
skift.

2-6 t/H

GODT DOKUMENTERT TEKNOLOGI  
Basert på over 50 års erfaring
 
AUTOSTART 
Utstyrt med fotocelle-start som standard 

HØY HASTIGHET
Rask behandling av materialet

JUSTERBARE BALLER
Individuelle innstillinger for å møte dine 
behov 
 
VELG MELLOM VERTIKAL  
OG HORISONTAL BINDING  
Stor allsidighet for å lage baller av  
forskjellige materialer

400 KG



HORIZONTAL 25-40 AT

ORWAK
HORIZONTAL 25-40 AT

Smart helautomatisk løsning

KONTINUERLIG MATING OG PRODUKSJON 
AV BALLER 
Et helautomatisk system designet for 
kontinuerlig mating, automatisk horisontal 
eller vertikal stroppsystem med justerbare 
wire, som gir deg optimal ytelse.

OPTIMERT FOR:

FLERE ALTERNATIV FOR INNMATING
Kanalpressen har stor fleksibilitet 
og tilbyr flere innmatingssytemer: 
manuelt, via løftevender, luftransport og 
transportbånd. 

Våre kanalpresser kan enkelt utstyres 
med forskjellig tilbehør som f.eks.: 
makuleringsenheter, diverse presse- og 
bindingsfunksjoner, forskjellige typer 
sjakter, mm. 

STØRRELSER OG SPESIFIKASJONER

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i spesifikasjonene uten forvarsel. Vekten for ballene er avhengig av materialtypen.

    

PAPIR
+ papir
+ papp

PLAST  
+ PET

    

ALTERNATIVER

+ HORISONTAL BINDING             + OLJEKJØLER/VARMER
+ LØFTEVENDER
+ TRANSPORTBÅND 

Ytterligere alternativ ved behov

TEKNISKE DATA

MODELL 

Maskinstørrelse (LxBxH mm 
uten ballemater) 
Mateåpning (mm)
Innmatingskapasitet (m3)                     
Presskraft (t)
Motor (kW/Hp)
Overflatetrykk (kg/cm2) 
Sykluser per minutt 
Kanalavsnitt (mm)
Oljetank, kapasitet (l)
Maskinvekt (kg)
Teoretisk utmating (m3/t)
Lasteutmating (m3/t)
Automatisk binding
Ballestørrelse x justerbar 
lengde (mm) 
Ballevekt papp (kg)  
avhengig av ballelengde 

25 AT 
 
6020x1465x3150 
 
1180x650 

0,58 
25 
15/20 
5,1 
4 
700x700 
300 
5200 
157 
90 
3 wire Ø 2,7 
700x700x800-1400  

100-300 kg

40 AT 
 
6020x1465x3150 
 
1180x650 

0,58 
40 
22/30 
8,16 
5 
700x700 
500 
5300 
174 
100 
3 wire Ø 2,7 
700x700x 800-1400 

100-400 kg

ALTERNATIV: TRANSPORTBÅND

ALTERNATIV: LØFTEVENDER




