Avfallsrommet

MASKINER TIL KOMPRIMERING OG UTSTYR TIL OPPBEVARING
Avfallsrommet er betegnelsen på et separat rom eller et adskilt utvendig område avsatt til utstyr for oppsamling
og oppbevaring av avfall. Rommet skal fylle de samme funksjoner som utendørs oppstillingsplass og avfallshus.
Ved planleggingen av avfallsrommet er det flere hensyn å ta:
•
•
•
•
•
•
•

Dimensjonering - plassering
Lett og praktisk adkomst
Hygiene
Lys og ventilasjon
Brannforebygging
Adkomst for renovatør
Økonomiske forhold

CAD

Vi benytter cad-tegninger i utstrakt grad til å bistå i prosjekteringen av så vel store som mindre prosjekter.
Prosjekter med gode løsninger ser vi der EnviroPac kom
tidlig inn i prosjekteringsfasen sammen med byggherre
og arkitekt.

Avfallsrommet på Trondheim Torg er ryddig og vel organisert med tydelig merking for alle brukerne.

Ta kontakt med oss for en gratis
konsultasjon og befaring.

Hotline for rådgivning

 06130

 info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering

• tel. 06130 • enviropac.no • info@enviropac.no

Vi kildesorterer: Amfi Kvadrat i Sandnes valgte friske farger på komprimatorene
som et element for å få oppmeksomhet blant de ansatte på kildesorteringen.

Som en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt: Fargene går som en rød tråd gjennom hele
bygget. Fra kildesorteringen i felles kundearealer til komprimatorene i avfallsrommet.

En komprimatorløsning kan redusere kostnadene til
renovasjon med 50-70 %. Mobile eller stasjonære.
Vi tilpasser individuelle løsninger med det nødvendige
tilbehør etter behov. Flere størrelser og
prisklasser.
Våre komprimatorer er i tillegg til
god kvalitet og lave driftskostnader
kjent for sine store innkastluker og
høye tømmevekter.

ValuePac = Markedets beste leie eller
eie pris på komprimator! Be om tilbud!

Fremtiden!
En styreenhet som veier avfallet
og identifserer leietaker.

Styreenhet for vekt og identifisering: Komprimatorene plasseres på veieceller som igjen er knyttet opp til en vektindikator. Denne registrerer vekten hele tiden på
komprimatorene som kun kan åpnes ved hjelp av ID kort. Vektsystemet registrerer hvilken fraksjon som kastes og hvor mye det veier. Det kjøres rapportering elektronisk
og brukerne blir fakturert i henhold til mengde og type avfall som er kastet.
- maskiner og utstyr til kildesortering

• tel. 06130 • enviropac.no • info@enviropac.no

ORWAK hydrauliske emballasjepresser
Helt suverene:
•

Raskere

•

Sterkere

•

Smartere

Orwak hydrauliske emballasjepresser fra en av verdens ledenden produsenter.
ORWAK er svensk og har en verdensomspennende distribusjon.

3110: Leie fra kr 670,- pr. måned

Verdens mest moderne
emballasjepresser for papp
og plastfolie

ORWAK 3110
Vår minste presse for komprimering
av papp og plast

•
•
•
•

ORWAK POWER
serie
• Ballevekter fra 200 - 500 kg
• Black Star Technology - pressplaten trekkes nedover og gir høyere

Krever minmalt med plass

komprimeringgrad og mer kompakte baller

Justerbar ballestørresle

• Kortere syklustid
• PCB-kort for lagring av data

Autostartfunksjon
Tralle for transport av baller

Tilbud ORWAK 3110
kr 29 500,-

ORWAK 5070
Flerkammer presser

• 4-6 kammere
• Effektiv kildesortering av flere
typer fraksjoner

ORWAK COMPACT 3210

• Føres i flere modeller

Optimalisert for papir og plastfolie.
Ved hjelp av en adapter presses fat med
tykkelse på inntil 0,7 mm. Komprimerer fat
i forholdet 5:1 på 22 sekunder.
Flytende rester samles effektivt
opp i bunnen av pressen.

Alle priser er eks. mva. og frakt. Gyldig tom. 31/12-17.

- maskiner og utstyr til kildesortering

• tel. 06130 • enviropac.no • info@enviropac.no

Rullekomprimator til mat-/
restavfall
En løsning for bymiljø med trange
adkomstveier og liten plass

•
•

Meget høy komprimeringsgrad
Innen og utendørs bruk

På kjøpesenteret Trondheim Torg benyttes
tre rullekomprimatorer til restavfall.

Glassknuser: Small - Medium - Large
•
•
•

Glasset slås i biter og er derfor godt egnet til gjenvinning.
Enkel montering. Standard 140/240 liter
plastbeholdere med to hjul benyttes.
Dør som lukkes i front gir sikker håndtering.

NORGES MEST
SOLGTE PRESSER!

Miljøpressa til komprimering av papp/papir og
plast
•
•
•
•
•
•

70-80 % volum reduksjon
Sikker, enkel og funksjonell betjening
Tar minimalt med plass

Priser fra kr 32 900,-

Meget stillegående
Tar minimalt med plass, fra 1 m²
Tre modeller med ballevekter fra 100 – 350 kg
Automatisk drift
Fullmelder
Ekstra stor innkaståpning

E-01: TILBUD kr 52 500,Leie fra kr 1 195,- pr. måned
Kjøp – leie – leasing
Vi har gode tilbud på utleie av maskiner og utstyr. Både kort- og langtidsleie.
Leie gir økt fleksibilitet!

En meget økonomisk løsning
for kjøpesenter og restauranter.
Både kostnader til drift og transport reduseres og investeringen
er raskt nedbetalt.

Alle priser er eks. mva. og frakt. Gyldig tom. 31/12-17.

- maskiner og utstyr til kildesortering

• tel. 06130 • enviropac.no • info@enviropac.no

