
A part of San Sac Group

Ta kontakt med oss 
for en gratis befaring!

Vi tilbyr kostnadsfokuserte og bærekraftige avfallsløsninger  
innenfor et stort produktspekter. Alt fra store maskiner  

til mindre kildesorteringsutstyr.

Compact 3120
Leie fra kr 990,- pr mnd 

(eks. mva. og frakt)

Kildesortèr
på stedet

Nyhet!
Compact 3120

Perfekt for både plast og papp.
Funksjonell og enkel i bruk med 100 cm bred 
innkaståpning!

ORWAK 3120 er en effektiv emballasjepresse 
som presser baller på inntil 100 kg. Ved større 
mengder avfall kan det utplasseres flere presser 
– der avfallet oppstår. Dette gir gode resultater 
på kildesorteringen – mest mulig sortert avfall til 
gjenbruk og gjenvinning.

Tekniske data: 
• 1-fase 230V 
• Materialvelger 
• Tre justerbare ballestørrelser  
• Autostartfunksjon 
• Lavt støynivå

Tilbudet varer tom. 31/12-19

HØSTTILBUD



Hvorfor investeringen?
Det er viktig å tilrettelegge avfallsutstyret 
tilpasset behov. Da oppnås økonomiske 
fordeler for bedriften og miljøgevinster for 
samfunnet. Komprimeres avfallet i maskiner 
på stedet går mer avfall til gjenbruk og 
gjenvinning. 

Renere avfallsfraksjoner gir høyere pris 
for avfallet eller reduserte kostander fra 
renovatør som følge av færre hentinger.  
Settes avfallet i system ser vi også at personalet 
bruker mindre tid på avfallshåndteringen. 
Arbeidsmiljøet blir sikrere, du får mer gulvplass 
og miljøet blir triveligere.

Reduser kostnadene med flere 10-tusen og 
reduser belastningen på miljøet! 

Ved en avfallsmengde på ca. 25 tonn pr. år, 
ser vi at kostnadene til henting og transport 
med container uten løsning for komprimering 
ofte ligger i område 40.000 – 60.000,- basert 
på 2 hentinger pr. uke. En komprimator vil 
kunne redusere antall hentinger til kun 5 – 6 
ganger pr år og vil utgjøre en totalkostnad på 
ca. 4.000 – 8.000,-. 

Den årlige besparelsen til hente- og 
transportkostnader vil ligge i størrelses-
område +/- kr 35.000,-. Normal levetid på en 
løsning med komprimator fra EnviroPac er 
inntil 20 år avhengig av bruk og type avfall.
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MER LØNNSOMHET

HØYERE PRODUKTIVITET

RYDDIGERE, TRIVELIGERE OG SIKRERE 
ARBEIDSMILJØ

MER GULVPLASS

MER GJENVINNING OG GJENBRUK

DEN NYE TEKNOLOGIEN

Kildesortèr
på stedet
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Har dere store mengder papp/papir, plast, matavfall 
eller trevirke er en komprimator som komprimerer 
avfallet på stedet tingen. Alle modeller leveres 
standard med et bredt utvalg av utstyr. 

Vi tilpasser i tillegg med individuelle løsninger 
som styreskinner, rammetilpasning, forskjellige 
dørlåser, spesialløsninger for innkast tilpasset type 
avfall, løftevendere, farger/merker, mm. 

Vi har levert ca. 5000 komprimatorer til det Norske 
markedet i forskjellige versjoner tilpasset kundenes 
behov.

Komprimatorer

Komprimatorer tilpasset avfallsfraksjoner – flere prisklasser.  
Leasing eller eie!

Farger kan tas i bruk for en bedre kommunikasjon med brukerne i 
kildesorteringen. Fargene kan gå som en rød tråd gjennom hele bygget. 
F.eks. grønn = papir / grå = restavfall / brun = matavfall

NYHET – DIGITAL KOMMUNIKASJON
Komprimatorer utstyrt med Telematic 360 
både overvåker og kommuniserer digitalt. 

Dette gir mange fordeler både for 
kunder med flere komprimatorer og 
renovasjonsselskap. Det blir bedre muligheter 
for planlegging av tømming, og tekniske informasjoner 
overføres til serviceavdeling med eventuelle feilmeldinger.

Suveren kildesortering på Postens terminalbygg på Østlandet. Binge containere benyttes i produksjonshallen som 
hentes med truck og tømmer det sorterte avfallet direkte i komprimatorene som står plassert på utsiden.
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I vårt sortiment finner du både elektromekaniske og hydrauliske 
emballasjepresser. Våre blå elektromekaniske presser er Norges 
mest solgte presser. Støysvake, enkel betjening  og god kapasitet til 
komprimerling av papp og både myk- og hardplast. 

STERKERE - RASKERE - SMARTERE 
Svenske Orwak er en av verdens ledende produsenter og tilbyr siste 
generasjon emballasjepresser med sin "Black Start tekhnology". På 
denne teknikken trekkes pressplatene nedover i stedet for å bli skjøvet 
ned ved komprimering av materialet. Sylinderne yter mest kraft på 
punktet med høyest belastning og slaglengden er lengre. Disse to 
faktorer bidrar til høyere komprimeringsgrad og mere kompakte baller.

Norges største utvalg av emballasjepresser

Norges største utvalg av papp- og emballasjepresser for plast, papp-
kartong/papir, mat, klær, trevirke, blikk- og malingsbokser, PET flasker, 
glass, mm. 

Fra dag én kan en emballasjepresse redusere dine kostnader  
til avfall/ transport med 30-70 %

Vi har til enhver tid brukte maskiner tilgjengelig, både komprimatorer, emballasjepresser, 
glassknusere og andre spesialmaskiner for komprimering. Kjøp trygt og sikkert hos oss. 
Alle maskiner har hatt full servicegjennomgang og en servicerapport medfølger. 

Leie og finansiering! SERVICE

Et bredt utvalg brukte 
maskiner til leie! 
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Enkel, økonomisk og sikker håndtering

Modellene 470, 900, 1000, 1800 
og 2600 kan hente fra to sider

Rasjonell transport Tømming av Binge skjer uten 
at fører forlater truck

Et romslig avfallsrom tar i mot kildesortert avfall fra et antall 
Binge miljøstasjoner strategisk plassert rundt i anlegget. 

Binge containerne hentes med truck og tømmer det sorterte 
avfallet direkte i komprimatorene for restavfall, plast, papp/
pair og trevirke. 

Fra avfallsrommet er det flere luker og mottak direkte ned i 
komprimatorene som står på utsiden av bygget.

GOD TOTALØKONOMI
Mindre containere for truck med gaffelspreder

Binge er blitt et begrep for gode og effektive løsninger for 
håndtering av overskuddsavfall og har nesten dobbelt så 
stor kapasitet som en tradisjonell vippecontainer. Binge 
er rasjonell drift ved at antall tømminger og tidsbruk pr. 
tømming reduseres. 

Maks last 2000 kg / Volum fra 470 - 2600 liter.

• Stort produktspekter med forskjellige løsninger og 
tilbehør

• Leveres med eller uten hjul

• Sikre arbeidsforhold

• Rasjonell transport

• Leveres standard i RAL farge blå 5005. Andre farger:  
Gul, rød, hvit, svart.

• Tilbehør som aluminiums lokk med gassdempere, ører  
for krokløft, flere stålkvaliteter, spesialcontainere i  
format og form

Binge – EnviroPac er eneforhandler i Norge

Binge containere i kombinasjon med avfallskomprimatorer  
og emballasjepresser.

Binge containere benyttes i produksjonhallen på Postens terminalbygg på 
Østlandet.
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Kundesenter og lager
Vi har korte leveringstider fra vårt lager syd for Oslo. Her føres et bredt 
vareutvalg av emballasjepresser og maskiner til komprimering. I tillegg 
containere og kildesorteringsløsninger i all verdens størrelser, farger og 
kombinasjoner.

EnviroPac er også:

Service
Vår serviceavdeling sammen med våre partnere dekker hele landet. Vi tilbyr 
assistanse, utfører installasjon, tar periodisk service på anleggene og er hos 
våre kunder på kort varsel. En vedlikeholdsavtale med oss vil over tid gi lavere 
driftskostnader og lengre levetid på maskinen. I avtalen kan det inngå 24 
timers telefonvakt og serviceassistanse.

EnviroPac AS er en del av San Sac Group som er 
Skandinavias ledende leverandør av maskiner 
og utstyr til kildesortering, komprimering og 

behandling av avfall. Vår erfaring og kunnskap  
gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele  

ditt prosjekt.  

Salg & service i hele Skandinavia. 

Ta kontakt med oss for en avtale/bestill vår 
hovedkatalog på:  

info@enviropac.no - tel. 400 06 130

Ny webløsning med web shop
Fra våre produktsider kan du sende 
forespørsel på produkter og løsninger. 
Registrer ditt firma som kunde, og du kan 
handle med oss i webshop på utvalgte 
lagerførte varer. Du får også tilgang til 
innkjøpslister og salgshistorikk.

enviropac.no

EnviroPac AS, p.b 128, Kalbakken, 0902 Oslo 


