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Komprimator

AVOS 20M

En generasjon komprimatorer som setter 
nye standarder innenfor effektivitet, 
fleksibilitet og bærekraftig miljø.

For ytterligere informasjon:

           www.enviropac.no 

 400 06  130        info@enviropac.no

Neste generasjon komprimatorer

NYHET!

AVOS 20M
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Avermann Maschinenfabrik GmbH er en av Tysklands ledende produsenter av bl.a. 
komprimatorer, kanalpresser og annet maskinelt utstyr til avfallsbehandling. De 
revolusjonerer nå produktområdet innenfor komprimatorer. Med bakgrunn innenfor 
effektivitet, fleksibilitet og bærekraftig miljø har de designet en helt ny komprimator.  

AVOS 20M er resultatet av et 3-årig utviklingsprosjekt med en målsetting om å utvikle 
den neste generasjons komprimator. Intensjonene har vært å lage et produkt med bedre ytelse, dvs. 
høyere tømmevekter, bedre kapasitet og dermed forlenget levetid. Produktet skal være lettere, i det 
ligger mindre forbruk av stål og har lavere luftmotstand som igjen fører til lavere energiforbruk ved 
transport og mindre utslipp av CO2. 

I tillegg nevner vi funksjonelle forbedringer som gjør det enkelt å tømme hardt presset ekspanderende 
materiale, forbedringer for servicepersonalet og digitale løsninger som gjør alt mer økonomisk og 
funksjonelt. AVOS 20M har utallige forbedringer, for deg, miljøet og økonomien.

AVOS 20M er en helt unik komprimator.

Velkommen til demonstrasjon og ytterligere informasjon!

• Redusert vekt – sterkere konstruksjon
• Mindre forbruk av drivstoff og utslipp av CO2
• Høye tømmevekter
• Modulsystem - høy grad av fleksibilitet
• Digitalisert kommunikasjon og overvåking
• Revolusjonerende servicegrensesnitt
• Et godt utvalg tilbehør tilpasset forskjellig bruk

Neste generasjon komprimator – AVOS 20M

Design
Komprimatoren har fått mykere linjer. Det er fritt fargevalg innenfor 
RAL fargeskala på hele eller delar av maskinen. 

Foliering er mulig og ikke ubetydelig for en del av våre kunder som 
ønsker å fremstå med en helhetlig profil på sine komprimatorer. 

Lettere vekt ÷500 kg
Et fiskebensmønster under maskinen gjør konstruksjonen mer 
stabil og bidrar samtidig til redusert vekt på maskinen. Egenvekten 
er redusert med ca. 500 kg sammenlignet med andre tilsvarende 
avfallskomprimatorer. Komprimatoren har opprettholdt kraft og effekt 
og vi får en løsning som er mer bærekraftig ved redusert bruk av 
drivstoff og utslipp av CO2. Tverrbjelkene vil også redusere bulker og 
den nye formen hinder også at materiell vil trenge inn bak stempelet. 

b æ r e k r a f t
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Funksjonelle fordeler 
Større luke/lavere innkasthøyde
Det blir enklere å kaste avfallet fra bakkenivå ved at innkasthøyden er 
redusert med 10 cm og bredden har økt fra 13-18 cm. 80/90 graders 
lokkene er nå produsert i aluminium og er dermed vesentlig lettere å 
åpne. Håndtaket for åpning sitter lett tilgjengelig. Enklere tømming for 
renovatørene ved at diameter på kumring er øket fra 16,5 til 20 cm. 

Avtagbare kroker foran og bak
Foran og bak er det avtakbare kroker som medfører reduserte 
kostnader om krokene må skiftes/ repareres. 

Tverrbjelker i bunn 
Tverrbjelkene vil redusere bulker i gulvet og den nye formen hinder 
også at materiell vil trenge inn bak stempelet. Det er integrert dren 
for vannavløp som gir en presis drenering av væsker. Rengjøring av 
plassen bak pressplaten har blitt en enkel arbeidsoppgave. 

Tømmeassistent for ekspansive fraksjoner
Ved tømmedøren er det plassert en luke. Når denne åpnes blir det 
enklere å tømme hardt presset ekspanderende materiale.

f l e k s i b i l i t e t

Kundetilpasning på 1-2-3
Miljø, leveringstid og kostnader til produksjon og transport blir mer 
og mer viktig. For å ivareta effektive prosesser og kundetilpasning 
er komprimatoren derfor utviklet som en grunnmodell. Maskinen 
er konstruert i innkastet med en standard ramme og alle deksler, 
sidevegger og rammesystem kan monteres på stedet. 

Som bildet viser blir det enkelt å tilpasse innkasthus som kan tilpasses 
på stedet. Dette er bl.a. en stor fordel den dagen komprimatoren 
skifter eier, hvor det da med enkle grep er mulig å bytte til en annen 
løsning på innkasthuset.

Nytt betjeningspanel
Når det lyser grønt er maskinene klar til bruk. Blinker det gult indikerer 
det at det er en feil som kunde kan korrigere. Ved rødt, blinkende lys er 
det feil på maskinene og service er nødvendig.

Betjeningspanelet kan utstyres med mulighet for både 230V og 400V 
strømtilkobling.

Luke ved tømmedør for enklere tømming av hard presset 
ekspanderende materiale. 

Betjeningspanel. AVOS 20M kan leveres både med 230V og 400V.
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Forbedringer for service 
Serviceteknikere jobber ofte under utfordrende forhold. AVOS 20M 
er utstyrt med større rengjøringsdeksel slik at det blir lettere tilgang 
til de hydrauliske sylinderne. Tilkobling av hydraulikksylinderen er 
optimalisert ved at boltene er fjernet og hydraulikktanken er skrudd 
fast slik at reparasjon i tilfelle av lekkasjer er forenklet. 

I bunnen av pressenheten er et avløpsbrett med vannuttak integrert 
på forsiden. Som et resultat kan oppsamlet vann i ballekammeret i 
kontrollerte former dreneres. Dette vil redusere faren for at pressplaten 
kan fryse og det blir enklere og rengjøre rommet bak pressplaten.

Stor rengjøringsluke for enkelt vedlikehold

Nedsunket gulv i rengjøringsluke med dreneringsskrue for 
enkelt vedlikehold

Endret feste til oljetank for enkel service tilgang

l e t t  å  b r u k e

Digitalisering
Ny elektronikk med CAN-buss teknologi gjør det enklere å installere 
ekstra kontrollelementer og/ eller nødstoppbrytere. Integrasjon 
av telematikk direkte med kontrollenheten gjør det mulig å lese 
brukerrelevante data via internett.

Avos 20M er utstyrt med ny elektronikk og tilkoblingsmuligheter 
man tidligere ikke har hatt på denne typen maskiner. Ved å ta i bruk 
standard buss-teknologi (CAN-buss) gjør man tilkobling av nye 
enheter som ekstra kontrollpanel eller annen elektronisk styring og 
automatisering adskillig enklere.

Dette gjør også at integrasjon av telematikk-tjenester nå utvides 
ytterligere. Driftsmessig serviceinformasjon kan hentes ut over 
internett. Fjerndiagnostikk ved eventuelle feil vil lette arbeidet til 
servicetekniker. Dette vil eliminere behovet for ukoordinerte tjenester 
da tekniker i forkant av et servicebesøk vil vite hva som eventuelt skal 
repareres. Nødsituasjoner kan avhjelpes med fjernbetjening.

AVOS 20M danner sitt eget wifinett til servicebruk. Tekniker kan logge 
seg direkte på maskinen ved besøk og kjøre full diagnostikk på alle 
maskinens operasjoner.

Ved fjernservice via nettet kan maskinen konfigureres og resettes, men 
her er man avhengig av å følge en trygg rutine for ikke å bryte HMS 
regler. Å fjernstarte en maskin som er ubetjent vil ikke være mulig på 
grunn av ekstra sikkerhet i telematikk og styringssystemet. Sikkerhet 
for driftspersonell er ivaretatt på riktig måte.

Et innovativt kontrollsystem gjør maskinen enkel å bruke. Relevant 
informasjon kan også lese av fra mobilen. 
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AVOS 20M lan leveres i følgende farger innenfor RAL fargeskala:
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Målskisse og tekniske data

Varenummer AV19AVOS20M

Volum 20 m3

Lengde 6987 mm

Lengde (ved transport) 6720 mm

Bredde 2475 mm

Høyde 2550 mm

Innkast dybde 1775 mm

Innkast bredde 1890 mm

Innkast høyde 1400 mm

Egenvekt 4990 kg

Kapasitet 1,9 m3

Syklustid 63 sek

Presskraft 380kN/5,5 kw

Strømforsyning 230/400V 32A

Transportsystem Krokbil

A V O S  2 0 M



Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.  

Salg & service i hele Norge. 

Ta kontakt med oss for en avtale:  
info@enviropac.no - tel. 400 06 130

Kundesenter og lager
Vi har korte leveringstider på vårt lagersortiment fra vårt lager syd for 
Oslo. Her føres et bredt vareutvalg av emballasjepresser og maskiner til 
komprimering. I tillegg kildesorteringsløsninger i flere størrelser, farger og 
kombinasjoner. I Enebakk utenfor Oslo finner du våre containere på et av 
Norges største depoter og spesialverksted for ombygging og vedlikehold.

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.

Om EnviroPac AS
Vi er en del av SULO Group, som er en global aktør på utstyr til 
kildesortering, oppbevaring og behandling av avfall. I Norge består vår 
virksomhet av EnviroPac samt våre datterselskaper Euroteknikk AS og 
EnviroPac Utleie AS. 

Vi sikrer din bedrift miljøvennlige og rasjonelle løsninger. En tydelig 
miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta 
kloke valg og møte fremtidens utfordring innenfor sirkulærøkonomien.

Ny webløsning med 
webshop
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


