
 
 

 

PRESSRELEASE: ORWAK FIRAR 100 000-MASKINSJUBILEUM 

Orwak firar att vi nu tillverkar maskin nummer 100 000 i vår fabrik i småländska Sävsjö, där vi 

sedan 1971 har utvecklat och producerat innovativa komprimeringssystem för lönsam 

avfallshantering.  

Idag är Orwak en global aktör och ledande producent av komprimeringslösningar, men allt började 

på 70-talet med lanseringen av den klassiska säckkomprimatorn, 5030, en patenterad lösning som 

visades på många ledande internationella mässor och gav en tidig internationell framgång. Modell 

5030, i ny design, har fortfarande en stark marknadsposition i hotell- och restaurangbranschen.  

                                        

Maskin nr. 1, tillbaka hos                  Den klassiska säckkomprimatorn 5030 - fortfarande en bestseller i sitt segment 

Orwak efter 45 år i tjänst 

Orwak har alltid varit i framkanten av innovation och design, utvecklar nya koncept och erbjuder 

marknaden kreativa avfallshanteringslösningar. Sedan starten på 70-talet har tusentals balpressar 

och avfallskomprimatorer från Orwak installerats världen över och de har nått alla kontinenter – till 

och med en forskningsstation i Antarktis! 

Våren 2018 lanserade Orwak det senaste tillskottet till sortimentet, modell 3120; en balpress som 

ger effektiv komprimering på liten yta: kompakt maskindesign, volymreduktion som imponerar och 

en balvikt på upp till 100 kg. Den ingår i den nya generationen balpressar med intelligenta funktioner 

såsom anpassning för M2M-kommunikation.  

                            
Den nya modellen 3120 kännetecknas av modern design, extra generöst inkast och semiautomatisk 

urbalning  
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Produktlanseringen var framgångsrik och den nya balpressen har snabbt blivit en populär del av 

sortimentet. Därmed är det inte överraskande att maskin nummer 100 000 är av modell 3120! Idag 

är hela det engagerade Orwakteamet samlade för att fira den glada och speciella händelsen. Vi är 

stolta över jubileumsmaskinen och alla de föregående 99 999 utlevererade maskinerna sedan 1971 

och vi ser fram emot många fler nu och i framtiden! 

Tomas Johansson, Orwaks marknadschef, kommenterar: 

”Detta är en viktig milstolpe i Orwaks historia och visar vår styrka som en global tillverkare av 

komprimeringsutrustning i världsklass. Alla medlemmar i Orwaks team, både i fabriken i Sävsjö och 

runt om i världen, har anledning att vara stolta över den gemensamma insatsen som resulterat i att 

vi kommit dit, där vi är idag.” 

 

 

 

 

 

Om Orwak: 

Orwak är en ledande aktör inom komprimerings- och balningslösningar och erbjuder ett innovativt 

produktsortiment som underlättar sortering vid källan och ger en lönsammare avfallshantering. Orwak har 

sitt huvudkontor samt all produktion i småländska Sävsjö och är representerat i ett 40-tal länder genom egna 

bolag och distributörer. www.orwak.com  

 

http://www.orwak.com/

