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Avermann liftkomprimatorer er konstruert konisk for økt fyllings-
grad og enkel tømming med liftbil. Utstyrt med løfteører egner 
den seg også for plattformer, byggeplasser og båter til havs. Lift-
komprimatorer brukes til flere typer avfall, men blir mest benyttet 
til restavfall, plast og papp. 

Avermann liftkomprimatorer er utstyrt med solide 8 mm stålplater 
i presskammeret og 3,5 mm i containerdelen, en konstruksjon som 
garanterer tetthet og styrke i mange år. Hydraulik og elektriske 
komponenter er plassert lett tilgjengelig for service og vedlike-
hold. 

Leveres standard i fire modeller med kapasitet på 5, 8, 10 og 12 m³. 
Komprimatorene er meget kompakte og egner seg derfor godt på 
steder med begrenset plass.

Liftkomprimatorer
Avermann

Komprimatoren er konstruert slik at henting 
med liftbil og tømming med kran blir enkelt. 
Ideell også for plattformer, byggeplasser og 
båter til havs.

• Konisk utforming – enkel tømming
• Høy komprimeringsgrad
• Kompakt – krever minimalt med gulvareal
• Kundetilpassede løsninger 
• Lave driftskostnader 
• Lang levetid

Standardutstyr:
• Selvdiagnostisering av  
  hydraulikk og elektronikk
• Fullmelder

• Nøkkelstart
• Farge: RAL 7016 grå

Ekstrautstyr:
• SMS melder som tilknyttes  
  nettsystem og varsler nivå 
  for fyllingsgrad og feil på  
  komprimator
• Lokk, 45° eller 80°
• 4-punkts dørlås – tett løsning

• Fotocellestart
• Løfteører for kran
• Løftevender
• Valgfri farge innefor RAL  
  fargeskala

Liftkomprimatorene kan leveres i 
valgfri farge etter RAL fargeskala.

Kjøp- leie- leasing
Spør oss om tilbud!
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Lift 5 Lift 8 Lift 10 Lift 12

Varenummer AV19000 AV19001 AV19002 AV19003

Volum 5 m³ 8 m³ 10 m³ 12 m³

Lengde 3510 mm 4010 mm 4410 mm 4910 mm

Bredde 1945 mm 1945 mm 2020 mm 2020 mm

Høyde 1780 mm 2230 mm 2500 mm 2500 mm

Egenvekt 2280 kg 2560 kg 3000 kg 3200 kg

Innkastbredde 1610 mm 1610 mm 1570 mm 1570 mm

Innkastdybde 670 mm 670 mm 1000 mm 1000 mm

Innkasthøyde 1180 mm 1180 mm 1380 mm 1380 mm

Motorkapasitet 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW

Kapasitet/syklus 0,7 m³ 0,7 m³ 1,0 m³ 1,0 m³

Syklustid 27 sek 27 sek 43 sek 43 sek

Pressekraft 200 kN/20 tonn 200 kN/20 tonn 380 kN/38 tonn 380 kN/38 tonn

Strømforsyning 230/400V-32A 230/400V-32A 230/400V-32A 230/400V-32A

Transportsystem Liftbil Liftbil Liftbil Liftbil

Avermann liftkomprimatorer

Diakonhjemmet sykehus i Oslo benytter liftkomprimatorer.

Liftkomprimator vist med rampeløsning og 
80° lokk med tau.

Alle modeller kan leveres med løftevender. De hydrauliske sylindrene 
sitter også på utsiden av innkaståpningen slik at disse ikke skades av 
avfallet.

Låsemekanismen til tømmedør er standard utstyrt 
med tre solide låseklaver. Kan om ønskelig også 
leveres med 4 låseklaver.
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