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مزایاى اورواك

Small footprint

COMPACT

استفاده بهینه از زمان
 زمان کمترى صرف ساماندهى زباله و زمان بیشترى 

براى انجام کارهاى اصلى خود دارید

استفاده بهینه از فضا و محیط کار
 عدل بند ما فضایى را که زباله ها اشغال مى کنند را 
 خیلى سریع به بهترین نحو کاهش مى دهد و محیط

شما را پاکیزه و مرتب مى سازد

+
+
+

چرا دستگاه فشرده سازى اورواك؟
   
   

   

50 kg
BALE WEIGHT  
CARDBOARD

دستگاه فشرده سازى مدل 3110 اورواك مناسب براى 
مکان هایى که ضایعات کمى براى بسته بندى دارند. 

ابعاد این دستگاه کوچک بوده و بسیار مفید و مؤثر عمل 
مى کند و حجم ضایعات را تا 7 برابر کاهش مى دهد.

هزینه کمتر، درآمد بیشتر
فشرده سازى بیشتر= هزینه بارگیرى و حمل کمتر 
ضمن کاهش دفعات حمل و نقل کمک مى کند 
که گازهاى CO۲ کمترى در هوا نشر شــود. ارزش 
ضایعات تفکیک شــده از مبدأ همیشه بیشتر از 

تفکیک ضایعات از داخل زباله ها مى باشد.

فشردگى در یک نقطه! استفاده از فضاى کم و کاهش حجم قابل توجهى از زباله ها

جابجایى زباله ها با عدل هاى سبک

مناسب ترین انتخاب راى پالستیک و کارتن هاى کوچک و متوسط

.

.

ساخت کشور سوئد
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ابعاد و مشخصات دستگاه
A B C D E

1990 mm 866 mm 680 mm 1365 mm 648 mm 

وات/ساعت 0.6  وات/ساعت 580

 دستگاه فشرده ساز و عدل بند
متناسب با نیاز شما

ORWAK 
COMPACT 3110 نوارهاى نایلونى

شرینگ بسته بندى +
+ ظروف و کیسه هاى پالستیکى

ثانیه 33 HP

LP  

62.3 db (A)IP 55

We reserve the right to make changes to specifications without prior notice. Bale/bag/bin weights are dependent upon material type.

Transparent 
covers for strap 
reels 

Pocket for 
operating 
manual

Modern design 

Material selector
for cardboard 
and plastic

Full bale
indicator  Service indicator

Adjustable bale size 

Weight (machine) Total: 340 kg

704 x 
458 mm

 آدرس: تهران، پاسداران شمالى، تقاطع
 فرمانیه، نارنجستان هفتم، پالك 82،
کدپستى: 19579
26112883 :تلفن
  22222278 :نمابر
ghadigroup@gmail.com 
www.ghadigroup.com

انواع پالستیک
+ تسمه هاى پالستیکى

سایر مواد نایلونى +

کاغذ
ا + کارتن و مقو

ه  + کاغذ خرد شد

ات انواع فلز
+ تسمه هاى فلزى
+ قوطى هاى حلبى

دستگاه اورواك مدل 3110 مناسب براى:

دستگاهى کوچک و کم حجم
ابعاد کوچک و مناسب دستگاه مدل 3110 امکان استفاده از آن در هر مکانى را براى شما 

فراهم مى سازد.

مجهز به سیستم اتواستارت براى کارایى بیشتر
به محض بسته شدن درب مخزن دستگاه بطور اتوماتیک عمل فشرده سازى را انجام مى 

دهد.

انتخاب گر
این سیستم، امکان فشرده سازى مقوا و یا پالستیک را براى شما آسان مى سازد.

قابلیت تنظیم اندازه عدل :

وزن عدل مقوایى تا 50 کیلوگرم بوده و به آسانى با چرخ دستى 
اورواك جابجا مى شود. ارتفاع عدل ها در این دستگاه در 3 اندازه 

مختلف قابل تنظیم مى باشد. که بالطبع وزن بسته ها نیز 
کاهش مى یابد.

حفظ آرامش محیط با عملکرد بدون صدا:

نوع جدیدى از هیدرولیک بدون صدا، تحسین برانگیز ترین فشرده 
ساز موجب شده تا دستگاه با صداى بسیار کمى کار کند و 

. آرامش را در فضاى کارى پرسنل حفظ نماید
حتى امکان استقرار دستگاه در محل حضور مشترى را میسر مى 

سازد.

چرخ دستى اورواك:

یک عدد چرخ دستى اورواك همراه دستگاه 3110 براى حمل 
راحت عدل ها در محیط کار

ارتفاع عرض عمقارتفاع مخزن طول در زمان باز شدن درب
ابعاد دستگاه:

در حالت آماده به کار: حداکثر وات مصرفى در ساعت در زمان کار
مصرف انرژى:

مشخصات فنى دستگاه:

ابعاد دهانه بارگیرى (هاپر) مدت زمان پرس قدرت پرس درجه امنى و تنش زدایى صداى دستگاه نیروى برق مصرفى ابعاد ضایعات عدل بندى شده وزن ضایعات عدل بندى شده

دسى بل
پهنا: 704 میلیمتر

ارتفاع: 458 میلیمتر

در حالت

در حالت
4 تن تا 40 کیلونیوتون

3 تن تا 30 کیلونیوتون

تک فاز 23 ولت

50 هرتز 

10 آمپر

پهنا: 700 میلیمتر

عمق: 500 میلیمتر

ارتفاع: 600 میلیمتر

م کارتن: تا 50 کیلوگر

پالستیک: تا 70 کیلوگرم

ORWAK
 انجام تعهدات و صرفه اقتصادي  

تضمین در برگشت سرمایه   
عملکرد بدون وقفه و شبانه روزي 
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