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Flexo er vår ”Heavy Duty” og egner seg meget godt til større 
mengder papp og andre ekspanderende materialer.

For papp og annet ekspanderende materiale har Flexo 500 mm 
lengre innkaståpning enn tilsvarende komprimatorer og 
presstempelet går hele 450 mm inn i containerdelen. Som 
ekstrautsyr kan containergulvet leveres som et “vannskihopp”. 
Dette sammen med en buet bakdør sørger for bedre komprime-
ring øverst i containeren og hindrer at avfallet kommer ut i 
innkastområdet og blokkerer. For ekstra ekspanderende materiale 
kan komprimatoren i tillegg utstyres med gripetenner. Hele 
konstruksjonen gir en ekstrem komprimeringsgrad.

Flexo er førstevalget til virksomheter som håndterer større 
mengder papp og annet ekspanderende materiale. Vi nevner 
møbel, kjøkken, gartnerier, kjøpesenter, el.varehus med flere. 

Mobile krokkomprimatorer
Avermann  •  Flexo

Flexo har ekstra stor innkaståpning for papp og andre ekspanderende 
materialer. Her fra kildesorteringsstajonen hos EnvrioPac AS.

16 Flexo 20 Flexo

Varenummer AV19055 AV19066

Volum 16 m³ 20 m³

Lengde 6000 mm 6700 mm

Bredde 2500 mm 2500 mm

Høyde 2550 mm 2550 mm

Egenvekt 5300 kg 5500 kg

Innkastbredde 1980 mm 1980 mm

Innkastdybde 1500 mm 1500 mm

Innkasthøyde 1450 mm 1450 mm

Motorkapasitet  5,5 kW 5,5 kW

Kapasitet/syklus 1,9 m³ 1,9 m³

Syklustid 63 sek 63 sek

Pressekraft 380 kN/38 tonn 380 kN/38 tonn

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

Transportsystem Krokbil Krokbil

Vi kildesorterer!
På en av Norges største kjøpesenter, Amfi Kvadrat i Sandnes, ble friske 
farger på komprimatorene valgt som et element for å få 
oppmerksomhet blant de ansatte på kildesorteringen.

• Ekstra dyp innkaståpning
• Konisk utforming
• Selvdiagnostisering av hydraulikk og elektronikk  –  
 betydelig kostnadsbesparende
• Enkel tømming med krokbil
• Kundetilpassede løsninger
• Lave driftskostnader 
• Lang levetid

Standardutstyr:
• Nøkkelstart
• Krok foran og hjul bak
• 3-punkts dørlås

• Lave/skrå eller høye sidevegger
• Fullmelder
• Farge: RAL 7016 grå

Ekstrautstyr:
• Låsbart lokk: 45° og 90°,  
  alternativt 2-delt
• 4-punkts dørlås
• Ozongenerator
• Containergulv utformet som  
  “vannskihopp”
• Styreskinner, asfaltplater,  
  rampetilpasning, løftevendere,  
  høye sidevegger

• Oljevarmer
• Elektronisk varslingssytem for  
  nivåmåling og feil på maskin
• Løftevender
• Valgfri farge innefor RAL  
  fargeskala

Flexo med ekstra stor innkaståpning. 
Her vist med løsftevender.


