
ORWAK 
TRACY 20 PELR-MULTI
TRACY - MOBILA KOMPRIMATORER FÖR  
FLEXIBLA LÖSNINGAR

Våra mobila komprimatorer är ideala för 
medelstora till större verksamheter där stora 
volymer återvinningsbart material uppstår. 
Maskinerna kan lätt omplaceras inom ditt område. 
Mobila komprimatorer gör inte anspråk på mycket 
mer yta än vanliga standardcontainrar, men de kan 
ta emot upp till 10 gånger mer material.  

Väljer du MULTI, får du en komprimator med 
mycket utrustning till extra förmånligt pris och med 
kort leveranstid på endast 1-2 veckor!   

I09 m3/timma

Automatiserad
lösning

TEORETISK  
KAPACITET

www.orwak.se

+
Varför TRACY MULTI?

Fullt utrustad komprimator med kort leveranstid 

till ett lägre pris 

Optimalt utnyttjande av transportkapacitet

Komfortabel materialhantering för personalen

En renare och säkrare arbetsmiljö
+
+
+



ORWAK
TRACY 20 PELR-MULTI

Fullt utrustad komprimator
Vi gör det enkelt för våra kunder och erbjuder en färdigutrustad 
komprimator av högsta kvalitet till ett lägre pris! Fler funktioner 
och mer utrustning ingår i paketet! För att kunna erbjuda kort 
leveranstid är dock möjligheten till ytterligare tillval begränsad. 
 
Komprimatorn är flexibel och kan i grundutförandet enkelt 
lastas både från mark och kaj. Dessutom kan den hantera 
många olika typer av material.

DENNA UTRUSTNING INGÅR

+   2 startpaneler & 3 nödstopp

+   Höga sidoväggar med enkel   

      och säker anpassning för mark-  

      & kajlastning  

+   Platt låsbart lock med enkel  

      hävarmsöppning

+   4 stålhjul och dubbla krokar     

      varav den främre är fällbar 

+   Teflonglidskenor & avskrapare 

+   Rejält konisk container med   

      släta sidor 

+   Sidohängd bakdörr med 3-   

      punktslåsning & gummitätning 

+   Stor ikastöppning

+   Pressplattan går 350 mm  

      in i containern

+   Kraftiga fasta motstånd  

      för expanderande material 

+   Ram enligt SS 3021   

      Svensk Standard 

+   Tätningslist i tömnings- 

       lucka   

 +   Meddelandelampor:  

       fyllnadsgrad 80-100 %   

 +   10 m strömkabel 

 +    Ett flertal RAL-färger

    Längd    7178   

    Bredd   2500  

    Höjd   2550                       

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.  

Orwak Sverige AB 
Box 58 
S-576 22 Sävsjö 
SWEDEN 
Tel: +46-(0)382-157 00
info.se@orwak.com

MODELL 

Volym

Ikast netto: (LxB mm)                     

Ikasthöjd (mm)

Motor (kW)

Presskraft (kN/t)

Cykeltid (s) 

Volym per slag (m3)

Elkrav

Säkring

       TEKNISKA DATA                                                                                                                                                                                                                                         MASKINMÅTT (mm)
TRACY 20 PELR-MULTI 

 
20 m3

1300 x1980

1450

5,5

380/38

63

1.9
3x400 V, 50 Hz /32 A
25 A (trög)


