Neste generasjon
KOMPRIMATORER
AVFALLSKOMPRIMATORER

Kravet til miljøet og effektive driftsøkonomiske løsninger
øker. Vi presenterer en generasjon komprimatorer som
setter nye standarder innenfor effektivitet, fleksibilitet
og bærekraftig miljø.
Ta kontakt med oss for en gjennomgang
og gratis økonomisk analyse.
tel. 400 06 130
info@enviropac.no

Riktig utstyr
gjenvinner verdier

Avfallskomprimatorer

Riktig utstyr
gjenvinner verdier
SIRKULÆRØKONOMI

SIRKULÆRØKONOMI

SIRKULÆRØKONOMI:

EnviroPac AS er Norges ledende leverandør på maskiner og ustyr til komprimering og behandling
Riktig utstyr
av avfall. Vårs sortiment dekker de fleste behov. Som følge avgjenvinner
at kravet tilverdier
miljøvennlige og gode
økonomiske løsninger øker, leverer vi stadig flere skreddersydde systemer tilpasset bygningsmasse
og
Riktig utstyr
kundebehov.
gjenvinner verdier
Komprimatorer benyttes til alt av papp og papir, myk og hard
plast, trevirke, restavfall og våtorganisk avfall. I tilknytning
til komprimatorer leverer vi sjakter, løftevendere, ramper,
asfaltplater, styreskinner, kjøleanlegg, ozongeneratorer, SMSvarsling og mail tilknyttet nettsystem for direkte varsling til
renovatør med mer.
Alle løsninger er med bakgrunn i et ønske om en mer
miljøvennlig hverdag for bedriftens ansatte med å møte kravene
til HMS, redusere bedriftens kostnader til avfall og transport, og
spare miljøet for CO² utslipp.

EnviroPac har en serviceavdeling som sammen med
samarbeidspartnere
hele Norge. Vi utfører
installasjon
Riktigdekker
utstyr
Riktig
utstyr
og tar periodisk service på anleggene.

gjenvinner verdier

gjenvinner verdier

Komprimatorer er et nøkkelprodukt i den nye sirkulærøkonomien
og gir et positivt bidrag til miljøet, samfunnet og bedriftens
lønnsomhet.

Riktig utstyr gjenvinner verdier
SIRKULÆRØKONOMI

Våre leverandører er ledende i Europa innefor sine områder.
Gjennom snart 20 år har vi bygget opp bred kunnskap og
erfaring, og gir våre kunder en unik rådgivning i valg av
produkter og løsninger. Prosjektering og riktig valg av maskiner
og utstyr er helt avgjørende for en miljøvennlig og økonomisk
lønnsom løsning til kildesortering.

Kjøp- leie- leasing
Spør oss om tilbud!
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En av Skandinavias fremste løsninger på kildesortering,
Postens terminalbygg på Østlandet.
Anlegget med sine 35 000 m² styrer store deler av postvirksomheten I Norge.
Her finner vi en av Norges og Skandinavias fremste løsninger innenfor miljø og
økonomi for kildesortering. EnviroPac AS har i samarbeid med oppdragsgiver
jobbet frem løsningene. Et romslig avfallsrom tar i mot kildesortert avfall fra et
antall miljøstasjoner strategisk plassert rundt i anlegget. Fra avfallsrommet er det
flere luker og mottak direkte ned i komprimatorene som står på utsiden av bygget.
Til miljøstasjonene i produksjonshallen benyttes Binge containere som hentes
med truck og tømmer det sorterte avfallet direkte i komprimatorene for restavfall,
plast, papp, papir og trevirke som står på utsiden.

Reduserte hente-/transportkostnader når containere erstattes med en
eller flere komprimatorer
Ved en mengde avfall på ca. 50 tonn pr. år, ser vi at kostnader til henting og transport
med container uten løsning for komprimering ofte ligger i område kr 60–90 000,- basert
på 2 hentinger pr. uke. En komprimator med en kapasitet på 6 tonn vil redusere antall
hentinger til kun 8–10 ganger pr. år og vil utgjøre en total kostnad på ca. kr 7.-10.000,-.
Den årlige besparelsen til hente- og transportkostnader vil ligge i størrelsesområde +/kr 70.000,-. Normal levetid på en løsning med komprimator fra EnviroPac er inntil 20 år
avhengig av bruk og type avfall.
Vi har salg og service i hele landet og møter deg gjerne i et personlig eller digitalt møte.
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Avermann komprimatorer

Kundetilpassede løsninger – Lave driftskostnader – Lang levetid
I mer enn 70 år har den tyske produsenten Avermann
Maschinenfabrik GmbH vært engasjert i utvikling og produksjon
av maskiner og utstyr inkludert komplette produksjonsanlegg
som bl.a. består av stålformer og betongelementer til industrien.
På midten av 70-tallet ble fagområdet miljø mer og mer viktig.
Avermann utvidet da sin produksjon til også å gjelde maskiner
til komprimering av avfall hvor de bl.a. utviklet en lukket versjon.
Etter hvert kom stasjonære presser med utskiftbare containere,
tromler og løftevendere. Fra denne grenen har det vokst frem
en selvstendig produkt- og utviklingsavdeling som arbeider med

planlegging og produksjon av sorteringsanlegg.
Komprimatorene og komprimeringsanleggene fra Avermann, er
en av de ledende i Europa og Skandinavia. Siden 70-tallet har de
produsert ca. 25 000 maskiner, hvorav ca 8000 for egen utleie.
Dette fordrer kvalitet. Driftssikre produktløsninger, høy kvalitet
og lave driftskostnader gjør Avermann til et naturlig førstevalg.
Alle modeller leveres standard med et bredt utvalg av utstyr. I
tillegg er tilleggsutstyr tilgjengelig med muligheter for fleksible
individuelle tilpasninger.

Kundetilpassede løsninger etterspørres i stadig
stigende grad. Hensynet til Helse, Miljø og Sikkerhet
er av stor verdi sammen med økonomisk, rasjonell og
miljøvennlig drift.

Avermann komprimatorer
leveres standard med fargen
grå 7016. Andre RAL farger
leveres på forespørsel.

Vi prosjekterer kundetilpassede løsninger i
tilknytning til komprimatorene med sjakter,
løftevendere, rampetilpasninger, spesialavfall, ekstra
store innkastluker, makuleringsanlegg, m.m.

Bærekreft fra Avermann, som introduserer
neste generasjon komprimatorer!
• 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

Låsemekanismen til
tømmedør er standard
utstyrt med 3 solide
låseklaver. Tett løsning
kan om ønskelig leveres
med fire låseklaver.

Styrepanelet
er beskyttet på
alle Avermann
komprimatorer.

PLS system.
Avermann har et egenutviklet
system på stempel som fungerer
meget driftssikkert. Løsningen
krever minimum av vedlikehold og
utskifting av komponenter.
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Flere av komprimatorene kan
ustyres med elektronikk med
CAN-buss teknologi som
gjør det enklere å innstallere
ekstra kontrollelementer og/
eller nødstoppbrytere.
Integrasjon av telematikk
direkte med kontrollenheten
gjør det mulig å lese brukerrelevante data via internett.

Nedfellbar krok foran er standard.
Både hengsler og krok er i
eksepsjonell høy stålkvalitet
og har en solid innfesting. Hele
konstruksjonen på komprimatorene består av kantprofiler og
ikke U-profiler. Kantprofiler gjør
komprimatorene utrolig solide i
forhold til driftssikkerhet og lang
levetid.

Høy kvalitet og lang levetid!
I Avermann komprimatorene er
det 8 mm stålplater i presskammeret og 3,5 mm i
containerdelen.

AVERMANN
MASCHINENFABRIK GmbH & Co. KG

Maskin
Avfallstyper

Lift
komprimatorer

AVOS 16/20M

iTainer

RM20

ValuePack

Stasjonære
komprimatorer

Stasjonære
skruekomprimatorer

Komprimatorer
for organisk
avfall

Restavfall
Matavfall
Papp
Papir
Plast
Trevirke

Fargekoder:

= Anbefales ikke

= OK

= Optimalt
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Liftkomprimatorer
Avermann
• Opp til 38 tonn presskraft

• Skrå eller høye sidevegger

• Individuelle tilpasninger på innkaståpning

• Digitale tjenester for overvåking av fyllingsgrad og service
• Konisk utforming for funksjonell tømming
• Robust konstruksjon for lang levetid
• Kan leveres med 4-punkts låsing

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

Liftkomprimatorene kan leveres i
valgfri farge etter RAL fargeskala.

Kjøp-leie-leasing

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 vedlikehold.
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.

Spør oss om tilbud!

Standardutstyr:
•

Selvdiagnostisering av
		 hydraulikk og elektronikk
• Fullmelder

•
•

Nøkkelstart
Farge: RAL 7016 grå

Ekstrautstyr:
•

Nettbasert varslingssystem for
		 fyllingsgrad og diagnostikk
• Lokk, 45° eller 80°
• 4-punkts dørlås – tett løsning
• Fotocellestart

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

Løfteører for kran
Løftevender
Valgfri farge innefor RAL
		 fargeskala

Avermann liftkomprimatorer

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

Liftkomprimator vist med rampeløsning og
80° lokk med tau.

Diakonhjemmet sykehus i Oslo benytter liftkomprimatorer.

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

MPC 5 P/E

MPC 8 P/E

MPC 10 P/E

MPC 12 P/E

Varenummer

AV19000

AV19001

AV19002

AV19003

Volum

5 m³

8 m³

10 m³

12 m³

Lengde

3610 mm

4110 mm

4415 mm

4920 mm

Bredde

1970 mm

1970 mm

2040 mm

2040 mm

Høyde

1870 mm

2300 mm

2500 mm

2500 mm

Egenvekt

2560 kg

2800 kg

3430 kg

3560 kg

Innkastbredde

1620 mm

1620 mm

1570 mm

1570 mm

Innkastdybde

670 mm

670 mm

1000 mm

1000 mm

Innkasthøyde

1230 mm

1230 mm

1420 mm

1420 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
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Mobile krokkomprimatorer
Avermann • AVOS 16M/AVOS 20M
• 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

• Godt utvalg av tilbehør tilpasset forskjellig bruk

AVOS-serien er et resultat av et 3-årig utviklingsprosjekt med
en målsetting om å utvikle den neste generasjons komprimator.
Intensjonene har vært å lage produkter med bedre ytelse, dvs.
høyere tømmevekter, bedre kapasitet og dermed forlenget
levetid. AVOS-serien 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 16/20M har utallige
forbedringer, for deg, miljøet og økonomien.

Lettere vekt ÷500 kg
Et fiskebensmønster under maskinen gjør konstruksjonen mer
stabil og bidrar samtidig til redusert vekt på maskinen. På AVOS
20M er egenvekten 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.

AVOS-serien er helt unike komprimatorer.

Standardutstyr:
•
•
•

Nøkkelstart
Krok foran og hjul bak
3-punkts dørlås

•
•
•

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

AVOS-serien har fått mykere linjer. Det er fritt fargevalg innenfor
RAL fargeskala på hele eller delar av maskinen.

Ekstrautstyr:
•

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

•
•

Design

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

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

Større luke/lavere innkasthøyde
Det blir enklere å kaste avfallet fra bakkenivå ved at
innkasthøyden på AVOS 20M 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 for eksempel diameter på kumring er øket fra 16,5 til 20
cm på AVOS 20M.
Mykere linjer
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Avermann AVOS 16M/AVOS 20M

AVOS 20M med styreskinner.

Avtagbare kroker foran og bak

Kundetilpasning på 1-2-3

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

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.

Patenterte tverrbjelker i bunn
Tverrbjelker vil redusere ujevnheter i gulvet og den nye formen
reduserer også mengde materiell å 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.

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.

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

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 16/20M kan leveres både med 230V og 400V.

enviropac.no • kundeservice@enviropac.no •  400 06 130
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AVOS 16M/AVOS 20M
Forbedringer for service

Digitalisering

Serviceteknikere jobber ofte under utfordrende forhold.
AVOS-serien 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.

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.

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.

AVOS 16/20M 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.
Stor rengjøringsluke for enkelt vedlikehold

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 16/20M danner sitt eget wifinett til servicebruk. Tekniker
kan logge seg direkte på maskinen ved besøk og kjøre full
diagnostikk på alle maskinens operasjoner.

Endret feste til oljetank for enkel service tilgang

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.

Nedsunket gulv i rengjøringsluke med dreneringsskrue for enklere renhold

Et innovativt kontrollsystem gjør maskinen enkel å bruke. Relevant informasjon
kan også lese av fra mobilen.
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AVOS 16M/AVOS 20M

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.

6122/6990
5717/6721
5609/6402
4058

1774

AVOS 16/20M lan leveres i følgende farger innenfor RAL fargeskala:

1373

1570

Varenummer

2360
2475

2190

1890

573

1400

1570

2547
2612

117

AV19AVOS16M

AV19AVOS20M
20 m3

Volum

16 m3

Lengde

6122 mm

6990 mm

Lengde (ved transport)

5717 mm

6720 mm

Bredde

2475 mm

2475 mm

Høyde

2546 mm

2550 mm

Innkast dybde

1775 mm

1775 mm

Innkast bredde

1890 mm

1890 mm

Innkast høyde

1400 mm

1400 mm

Egenvekt

4640 kg

4990 kg

Kapasitet

1,9 m3

1,9 m3

Syklustid

63 sek

63 sek

Presskraft

380kN/5,5 kw

380kN/5,5 kw

Strømforsyning

230/400V 32A

230/400V 32A

Transportsystem

Krokbil

Krokbil
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Mobile krokkomprimatorer
Avermann • RM20
• Ekstra dyp innkaståpning
• Konisk utforming

• Selvdiagnostisering av hydraulikk og elektronikk –

betydelig kostnadsbesparende
• Enkel tømming med krokbil
• Lave driftskostnader
• Lang levetid

RM20 er vår standard modell som passer de fleste miljøer
for sortering av papp/papir, plast, restavfall og annet
ekspanderende materiale.
RM20 leveres komplett med det mest nødvendige utstyr uten
mulighet for kundetilpasning integrert på maskin.
For papp og annet ekspanderende materiale har RM20,
som Flexo, 500 mm lengre innkaståpning enn tilsvarende
komprimatorer og presstempelet går hele 450 mm inn i
containerdelen.

Standardutstyr:
•
•
•
•
•
•

5,5 kW motor
38 tonn presskraft
75/100 % fullmelder
Låsbart lokk 90° grader h/v side
Arm for åpning av lokk h/v side
Bunnskraper

•
•

Gripetenner
Plugg for ekstra betjenings		 panel
• Avtagbar rampeløsning
• Krok og hjul i begge ender
• Farge RAL 7016, grå

Ekstrautstyr:
•

Styreskinner, asfaltplater, fritt		 stående løftevender
• Ozongenerator

• Nettbasert varslingssystem for
		 fyllingsgrad og diagnostikk
Plugg medfølger for ekstra
betjeningspanel.
RM20

IKEA Ålesund, pick up point, valgte RM20 som komprimator løsning for papp og
papir.
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Varenummer

AV190RM20

Volum

20 m³

Lengde

7178

Bredde

2504

Høyde

2605

Egenvekt

5400 kg

Innkastbredde

1980 mm

Innkastdybde

1300 mm

Innkasthøyde

1475 mm

Motorkapasitet

5,5 kW

Kapasitet/syklus

1,9 m³

Syklustid

66 sek

Pressekraft

380 kN/38 tonn

Strømforsyning

230/400V-32A

Transportsystem

Krokbil

enviropac.no • kundeservice@enviropac.no •  400 06 130

iTainer mobil komprimator
En innovasjon innen avfallshåndtering
• Helt lukket system - HMS sikker
• Kan utstyres med veiesystem
• Brannvarsling

• Ozongenerator

• Adgangskontroll

• Digital kommunikasjon og overvåkning

iTainer er konstruert for håndtering av avfall i et sikkert lukket
system og kapasiteten er på hele 10 m3. Komprimatoren kan
løse mange av utfordringene kommunal avfallshåndtering fører
med seg - alt fra applikasjoner med digitale overvåkninger til
selve designet som er konstruert for en helt sikker løsning både
i forhold til brannsikkerhet og helse, miljø og sikkerhet.
Kan utstyres med elektronisk veiesystem som registrerer
mengde avfall som kastes direkte fra bruker. Om ønskelig
kan den også ustyres med betalingsløsning. Komprimatoren
er klargjort for digital kommunikasjon og sender all ønsket
informasjon til operatørens server via Internett.

Luke til høyre er betalingssystem med kredittkort. Til venstre ser vi innkaståpningen med et
veisystem som er dekket av glass.

Bak sjalusidøren skjuler det
seg en løftekrok. Hele komprimatoren er innkapslet.

iTainer er spesialutviklet for urbane miljøer. Den vil også egne
seg ypperlig for større sports- og kulturarrangementer. At den
er mobil gjør at den kan flyttes etter behov. I sommermånedene
f.eks. vil iTainer kunne gjøre god nytte for seg i en trafikkert
båthavn. Her også med betalingsløsning hvis det er tilrettelagt
for det.
En integrert ozongenerator sørger for luktfri komprimering.
Takket være muligheter for spesialtilpasning og et imponerende,
patentbeskyttet design, er iTainer et virkelig blikkfang uansett
hvor mennesker bor og jobber.

Dine fordeler
•

		
		

•

		
		

•

		
		

•

		
		

Praktisk:
Integrert vektsystem med 		
betalingsterminal
Intelligent:
Kan fullintegreres med smartsystemer
Attraktiv:
Moderne, urbant design med
utallige reklamemuligheter
Sikker:
Låst bakdør med patentert 		
design

De store flatene kan benyttes enten til
informasjon eller som reklameplass.

•

		
		

•

		
		

•

		
		

•
•

		

•

Transportabel:
Kan sendes i 20/40 fot sjø		
container
Robust:
Motstandsdyktig for ekstreme
klimatiske forhold
Luktfri:
Integrert ozongenerator som
fjerner lukt
Utprøvd Avermann design
Sikker:
Brannvarslingssystem
Nivåmåler med LED

Modell

iTainer

Lengde

5150 mm

Bredde

2200 mm

Høyde

2255 mm

Innkaståpning, bredde x høyde

700 x 650 mm

Innkastløsning

Trommel

Operatørterminal, bredde x høyde

380 x 650 mm

Innkast, høyde fra bunn

1130 mm

Kapasitet

10 m3

Egenvekt

4600 kg

Støynivå, max

78dB

Kapasistet/syklus

0,75 m3

Oljemengde/variasjon

60 l / HLP 46

Syklustid

43 sek

Volum, vektmodul

330 dm3

Pressekraft

200 bar

Strømforsyning

200-380V AC

Kontrollstrøm

24V DC

Driftstemperatur

-20°C til +60°C

Sikringsbeskyttelse på stedet

25A, treg

Fasevender

CEE-5 x 32A / 6h

Kjørekapasitet

5,5 kW

Pressekraft

200 kN/20 tonn

enviropac.no • kundeservice@enviropac.no •  400 06 130
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Stasjonære komprimatorer
Avermann
• Permanent tilgjengelig!

• Pressenhet tilpasset containere fra 10-32 m3

Stasjonær pressenhet

• Optimalisert for ekspansivt og vanskelig materiale
• Innkaståpning på inntil 2000 x 1900 mm
• Stor kapasitet

• Robust kontraksjon for lang levetid

Stasjonære komprimatorer består av en stasjonær komprimator
og en container som tømmes ved behov. Velges ofte der
komprimator integreres i en permanent tilpasset løsning med
for eksempel sjakt, trakt eller rampe. Andre grunner til valg
av stasjonær løsning kan være lang transportavstand hvor
det er flere containere som rullerer eller at det er krav til en
kontinuerlig drift av anlegget.
Konisk container i bredde og topp. Pressplate går 280 mm
inn i container og benyttes oftest til større volumer av rest-,
papp- og plastavfall. Pressenheten 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.
Føres i tre standard utgaver og containere med kapasitet fra
10-32 m³. Velg mekanisk/elektronisk betjening. Innstillbar
driftstid.

Containere i kombinasjon med stasjonære pressenheter og tilkobling til sjakt.

Standardutstyr:
•
•

Fullmelder
Styringspanel med mange
		 driftsfunksjoner

•

Farge: RAL 7016 grå

Ekstrautstyr:
•

Lokk med gassdempere/
		 hydraulisk
• Sjakt, trakt, rampeløsning, løfte		 vender, asfaltplater, styreskinner
• Oljevarmer
• Fotocellestart

• Nettbasert varslingssystem for
		 fyllingsgrad og diagnostikk
• Løftevender
• Valgfri farge innefor RAL
		 fargeskala

Komprimatorer fra Avermann lan leveres i følgende farger innenfor RAL fargeskala:

Hydraulisk tilkobling av container

Hydraulisk lukking av container

Blant flere benytter IKEA og Oslo Lufthavn Gardermoen stasjonære
Avermann komprimatorer fra EnviroPac AS. Sjaktløsning vist fra IKEA på
Furuset i Oslo.
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Avermann stasjonær komprimator SP 20

ts
Markede
g:
kaståpnin
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in
e
t
s
r
stø
eter!
1,9 x 2 m

SP 20
Med en transportabel container på inntil 32 m3 gir det mange
muligheter til å dekke flere behov.
Den hydrauliske enheten med separate store servicedører på
alle sider blir maskinen lett tilgjengelig i trange lokasjoner.
En presskraft på hele 38 tonn garanterer optimal komprimering.
Komprimeringstrykket på materialet justeres også på en enkle
og funksjonell måte.

Stasjonær
pressenhet

SP 12

SP 16

SP 20

Varenummer

AV19009

AV19011

AV19012

Lengde

2370 mm

3265 mm

3370 mm

Bredde

1732 mm

2076 mm

2260 mm

Høyde

1645 mm

1648 mm

1400 mm

Innkastlengde,
u/trakt

1278 mm

1648 mm

2000 mm

Innkastbredde,
u/trakt

1346 mm

1350 mm

1900 mm

Innkasthøyde,
u/trakt

1275 mm

1275 mm

1350 mm

Egenvekt

2700 kg

3400 kg

3600 kg (4100
kg inkl hydr.
enhet)

Motorkapasitet

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

Kapasitet/syklus

1,0 m³

1,3 m³

1,8 m³

Syklustid

45 sek

62 sek

62 sek

Pressekraft

380 kN/38 tonn

380 kN/38 tonn

380 kN/38 tonn

Strømforsyning

230/400V-32A

230/400V-32A

230/400V-32A

Transportsystem

Krokbil

Krokbil

Krokbil

Stor inspeksjonsluke

Kraftfull 110/80 mm pressylinder

enviropac.no • kundeservice@enviropac.no •  400 06 130
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Skruekomprimatorer
Avermann
• Kan utstyres med ekstra mateskrue for treverk og papp
• Mer enn 4000 enheter Avermann skruekomprimatorer
•
•
•
•

er i drift på det Europeiske markedet
Kundetilpassede løsninger
Lave driftskostnader
Lang levetid
Skrueenheten tilpasses materiale og containere fra
20 - 32 m³

Avermann skruekomprimator komprimerer avfallet meget
stillegående over i en sammenkoblet container. Skruen jobber
under høyt trykk med stor kapasitet og avfallet komprimeres
til det minimale. Benyttes til tyngre restavfall og papp.
Med endrede innstillinger brukes den i bygge-, møbel-, og
snekkerbransjen til komprimering av trevirke.
Skruekomprimatorer er utstyrt med solide 8 mm stålplater i
skrueenheten og 3,5 mm i container delen, en konstruksjon som
garanterer tetthet og styrke i mange år.
Føres i en modell, men med valgfri motorkapasitet på
11 og 15 kW. Komprimatoren kan mates kontinuerlig
under komprimeringen og kan utstyres med forskjellige
innkastløsninger som for eksempel fra bakkeplan, lasterampe
eller gjennom vegg.
På Bama Industrier AS, avd. Salater i Lier,
kjøres komprimatorene kontinuerlig.

Komprimator utstyrt med en spesialskrue for treverk som knuser i forkant av
komprimeringen. En banankasse knuses hvert 5. sekund!

16

Standardutstyr:
•
•

•

Fullmelder
Lokk

Farge: RAL 7016 grå

Ekstrautstyr:
•
•

Container 20-32m³
Sjakt, omlastingsstasjon,
		 rampetilpasning, løftevender,
		 asfaltplater, styreskinner
• Fotocellestart

• Nettbasert varslingssystem for
		 fyllingsgrad og diagnostikk
• Løftevender
• Valgfri farge innefor RAL
		 fargeskala

Stasjonær skrueenhet

SSP 11

SSP 15

Varenummer

AV19014

AV19015

Lengde

2085 mm

2085 mm

Bredde

2500 mm

2500 mm

Høyde

1310 mm

1310 mm

Innkastlengde,
u/trakt

1300 mm

1300 mm

Innkastbredde, u/trakt

1380 mm

1380 mm

Innkasthøyde, u/trakt

1310 mm

1310 mm

Motorkapasitet

11 kW

15 kW

Kapasitet/syklus

2,7 m³/min

3,0 m³/min

Syklustid

14 O/min

15,7 O/min

Presskraft

790 kN/79 tonn

940 kN/94 tonn

Strømforsyning

400V-63A

400V-63A

Container

20-32 m³

20-32 m³

Transportsystem

Krokbil

Krokbil
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Komprimatorer for organisk avfall
Avermann
• 100 % væsketett og hygienisk i bruk

NYHET:
ft på
Presskra
tonn!
hele 38

• Enkel tømming med lift/kranbil

• Væsketett 4 punkts topphengslet bakdør

• Funksjonell med ekstra stor dør for service
• Låsesperre på bakdør

• Digital kommunikasjon og overvåking
• Robust konstruksjon for lang levetid

Kjøp-leie-leasing

Sikker komprimering av organisk avfall
Den nye komprimatoren for organisk avfall gir en utrolig effektiv
komprimering som følge av økt trykk kraft sammen med en
større innkaståpning.
Store mengder kan komprimeres uten vanskeligheter. 4-punkts
lås gjør komprimatoren helt væsketett. Et spesielt stempel og
måten komprimatoren er konstruert på hindrer at avfall kommer
i sylinderføringer. Med dette unngås bl.a. frostproblematikk.
Håndterer større mengder våtorganisk avfall og benyttes
av dagligvarebutikker med ferskvareavdeling, fruktlager,
kjøttprodusenter, restauranter, sykehus, hoteller, med flere.
Funksjonelt design med bl.a. lav innkaståpning. Om ønskelig kan
ozongenerator mot sjenerende lukt monteres.
Komprimatorene 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. Mange tilpasningsmuligheter.

17 m3

20 m3

22 m3

Varenummer

AVOS 17B

AVOS 20B

AVOS 22B

Volum

17 m³

20 m³

22 m³

Lengde

5695 mm

6486 mm

6686 mm

Bredde

2572 mm

2572 mm

2572 mm

Høyde

2641 mm

2641 mm

2641 mm

Innkastlengde

1270 mm

1270 mm

1270 mm

Innkastbredde

1800 mm

1800 mm

1800 mm

Innkasthøyde

1485 mm

1485 mm

1485 mm

Egenvekt

4800 kg

5220 kg

5310 kg

Motorkapasitet

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

Kapasitet/syklus

0,67 m³/ 22 sek

0,67 m³/ 22 sek

0,67 m³/ 22 sek

Presskraft

380 kN/38 tonn

380 kN/38 tonn

380 kN/38 tonn

Strømforsyning

230/400V-32A

230/400V-32A

230/400V-32A

Transportsystem

Krokbil

Krokbil

Krokbil

Spør oss om tilbud!

Standardutstyr:
•
•
•
•

Nøkkelstart
Krok foran og og hjul bak
4-punkts dørlås
Dreneringsventil

•
•
•

75 % fullindikator
Låsbart lokk
Farge: RAL 7016 grå

Ekstrautstyr:
•
•
•

Automatisk lokk
2-delt lokk
Sjakt, rampe, løftevender,
		 asfaltplater, styreskinner
• Hjul foran og krok bak
• Kjøleanlegg
• Ozongenerator

Hydraulisk sylinder er skjult i sidevegg

•
•

Veiesystem
Nettbasert varslingssystem for
		 fyllingsgrad og diagnostikk
• Løftevender
• Valgfri farge innefor RAL
		 fargeskala
• Kundetilpasning på mål

Ozongenerator leveres som tilbehør

Å håndtere matavfall
er en av de største
utfordringene for flere
næringsbedrifter som
produserer store mengder
som f.eks. helseforetak,
kantiner, kjøpesenter,
hoteller og restauranter.
Å komprimere matavfallet i tette, sikre
komprimatorer og ofte
med en ozonløsning for fjerning av lukt, er effektivt både miljømessig og
driftsøkonomisk for den daglige driften.

enviropac.no • kundeservice@enviropac.no •  400 06 130
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VP 20 mobil krokkomprimator
hele
erer med
im
r
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o
K
ft!
presskra
30 tonn

- en optimal kombinasjon av pris og kvalitet
• 30 tonn presskraft

• Reduser kostander med 30 – 70 %

• Stort innkast med høye sidevegger
• Lavt støynivå under drift

• Oppfyller europeisk kvalitetsstandard
• Et produkt i ValuePac familien

VP20-2.0 mobil komprimator inngår i vårt konsept ValuePac.
Komprimatoren er et godt valg når det er mindre og
mellomstore mengder avfall som skal komprimeres. Lav pris
= raskt nedbetalt, og det er ikke uvanlig at bedriften kan
redusere kostnadene til avfall/transport med 30 – 70 %.
VP20-2.0 har en presskraft på 30 tonn. Den egner seg
meget godt til komprimering av restavfall men kan også
benyttes til mellomstore mengder papp og plast. VP20-2.0
passer derfor godt for foretak som dagligvare, bensinstasjoner,
sportsforretninger, maskinforretninger og annen detaljhandel
som har mindre/ mellomstore mengder avfall.
VP20-2.0 mobil komprimator manøvreres enkelt og kan benyttes
på flere steder. Press- og komprimeringssyklus kan justeres
etter behov.
VP20-2.0 er egnet i alle værforhold og temperaturer fra -50°C
til +50°C. Lavt støynivå under drift. Komprimatoren er utstyrt
med sikkerhetsbeskyttelse som for eksempel oljenivåsensor,
tids- og temperatursensor.
VP20-2.0 produseres av en etablert leverandør som har lang
erfaring i produksjon av komprimatorer og containere. Avhengig
av avfallstype kan komprimeringsgraden variere fra 1:3 til 1:10.
En garantert økonomisk effekt som bidrar til kort nedbetaling av
utstyret.
Produktene som inngår i ValuePac familien er spesielt attraktive
på pris for sine bruksområder.

Standardutstyr:
•

Stort innkast med høye side
		 vegger
• 90° låsbart lokk
• Krok og hjul foran og bak

Fullmelder
Lavt støynivå under drift
Standard farge RAL 7016 grå

Ekstrautstyr:
•
•
•

Styreskinner
Asfaltplater
Ozongenerator

Kjøp - leie - leasing
Spør oss om tilbud!
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•
•
•
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•
•

Løftevender
Nettbasert varslingssystem for
		 fyllingsgrad og diagnostikk

VP 20 mobil krokkomprimator

2550
1690

7030
2200
3900

1540

2570

2570

1530

1450

1450

2300

4500

11
3°

°
90

2550
1690

VP20-2.0 komprimator er mindre enn våre
andre komprimatorer og er et godt valg når
det er mindre og mellomstore mengder avfall
som skal komprimeres.

900

75

7030

2180
3900

2570
7290

Produktene som inngår i ValuePac
familien er spesielt attraktive på pris
for sine bruksområder.

900

75

2550
1690

uvanlig at bedriften kan redusere kostnadene
til avfall/ transport med 30–70 %.

1530

1450

2570

4500

Lav pris = raskt nedbetalt, og det er ikke

2180

P.U.E. ZENTEX Sp. z o.o.
ul. Metalowców 30-44
62-800 Kalisz

A1

P-627-628-19
L 20 SHA
1:20 2019.06.19

7290

1530

2570

2570

4500

POLSKA

900
2180
P.U.E. ZENTEX Sp. z o.o.
ul. Metalowców 30-44
62-800 Kalisz

ValuePac
Varenummer

VP20-2.0

Volum

20 m3

lengde

7135 mm

Bredde

2550 mm

Høyde

2560 mm

Innkastlengde

2200

Innkastbredde
Innkasthøyde

POLSKA

A1

P-627-628-19
L 20 SHA
1:20 2019.06.19

Serviceavtale = sikker og trygg drift.Salg og service i hele landet.

1770
P.U.E. ZENTEX Sp. z o.o.
ul. Metalowców 30-44
62-800 Kalisz
POLSKA

1510
L 20 SHA

P-627-628-19

A1

1:20 2019.06.19

Egenvekt

5250 kg

Motorkapasitet

5,5 kW

Syklustid

60 sek

Presskraft

30 tonn

Strømforsyning

230 og 400V 32A

Transportsystem

Krokbil

ValuePac passer godt til små og mellomstore prosjekter, f.eks. bensinstasjoner

enviropac.no • kundeservice@enviropac.no •  400 06 130
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Løftevendere
• Kundetilpassede løsninger

• Løfter containere fra 140–1100 liter
• Mobile, stasjonære, integrerte

• Effektiviserer avfallsprosessen innenfor HMS og økonomi
• Enkle og funksjonelle løsninger

Elektriske løftevendere.

Hydrauliske løftevendere.

Å benytte løftevendere i avfallshåndteringsprosessen er meget
effektivt. Avfallshåndteringen blir ikke bare raskere, men både
tryggere og arbeidsbesparende for personale. I forholdet til
HMS er det også i gitte tilfeller påkrevet for å innfri kravene.
Løftevendere kan monteres fast på komprimator, hjul, skinner
eller separat ved fastmontering i bakken eller rampen.
Vi skreddersyr løsninger etter kundens behov, tilpasset
utstyr og lokaliteter. Våre løftevendere er både mekaniske og
hydraulisk styrte og håndterer beholdere fra 140–1100 liter. Vekt,
høyde eller lengde er ingen hinder verken på beholder eller
utstyr.
Løftevendere er enkle og driftsikre i bruk.

Stasjonær komprimator SP 18 med løftevender og container.
Her vist fra Norges Varemesse på Lillestrøm.

Mobil komprimator med integrert løftevender.

Vi har lang erfaring med ulike typer løftevendere. Til LIDL i Sverige har vi levert
en helautomatisk løsning med hydraulisk
drivenhet. Tømmesyklusen tar ca. 25 sek.
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Komprimatorer med løftevendere og rampeløsning, Vassfaret Bjørnepark på Flå og
Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås.
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Spesialtilpassede løsninger for komprimatorer
Til smale og lave rom, sjaktløsninger, løftevendere, ekstra store innkastluker, spesialavfall, makuleringsanlegg, valgfrie farger med mer.

Miljøvennlige og økonomiske løsninger innefor kildesortering etterspørres i stigende grad fra private og
offentlige næringer. I eksisterende byggemasse er det ofte ikke tatt hensyn til utvidet kildesortering og
avfallsrommet er heller ikke dimensjonert for det.

LØSNINGER

Ofte er det utendørs at deler av avfallshåndteringen blir plassert. For større kildesorteringsanlegg
i tilknytning til våre maskiner prosjekterer og leverer vi individuelle løsninger med sjakter,
løftevendere, ekstra store innkastluker, spesialavfall, makuleringsanlegg, lave høyder trange/lave
rom, veggjennomføringer, omlastingsstasjoner, valgfri farge, mm.
Her presenterer vi et begrenset utvalg løsninger. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.
Vi finner som oftest en rasjonell, økonomisk og miljøvennlig løsning sammen med kunde og
renovatør.

NYHET! Telematic360

Scandic Oslo Airport

Telematic360 – digital avfallshåndteringsportal!
Spar tid – reduser energiforbruk, kostnader og belastninger på
miljøet.

Hotellet har en fasade som er synlig fra alle kanter. Både
byggeier og arkitekt hadde et ønske om at fasaden ikke
skulle forstyrres av fremmede elementer, og Flexo Basis
komprimatoren for restavfall ble kamuflert med samme
arkitektur som bygget.

En komprimator utstyrt med Telematic360, som både overvåker
og kommuniserer digitalt, gir mange fordeler både for bruker og
for renovasjonsselskapet.
Automatisk fullmelding overført digitalt gir bedre muligheter for
planlegging av tømming, og tekniske informasjoner overføres til
serviceavdeling ved eventuelle feilmeldinger.

Avfallsrommet innvendig er romslig og har bl.a. satt av eget
område for renhold med slangetrommel og høytrykksspyler.

Maskin til maskin kommunikasjon gir økt trygghet og en
automatisert løsning påvirker totaløkonomien.

enviropac.no • kundeservice@enviropac.no •  400 06 130
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Spesialtilpassede løsninger for komprimatorer
LØSNINGER

Gresvig ASA, hovedkontor i Askim

Liftkomprimatorer

Gresvig valgte høsten 2010 en løsning med fullmelder som
melder automatisk i fra til renovatør før komprimatorene er fulle.
Tidligere hadde de en fyllingsgrad på 86 %. I løpet av 6 måneder
etter installasjonen av fullmeldersystemet, hadde fyllingsgraden
økt til 94 % på grunn av en mer effektiv henting.

Diakonhjemmet Sykehus i Oslo benytter to stykk 12m3 liftkomprimatorer med rampe i sin avfallsløsning. Veien inn til
avfallsanlegget er smal og trang, men man har allikevel fått
plassert en rekke avfallstyper på rampen, og restavfall er taktisk
plassert sist i sorteringen.
På den måten er det lettere for brukerne å sortere riktig og
mengden avfall som kastes i restavfallet minker.

En fyllingsgrad på inntil 94 %.
I løpet av 6 måneder, en besparelse
på ca. kr. 50 000,-.

Styrepanel med fullmelder til
stasjonær komprimator.

Rema 1000, Hell
Her er det installert en spesialløsning med utvendig sjakt og
innvendig innkast. Hovedsakelig går dette ut på å bygge en
sjakt fra innsiden av bygget og direkte ut i komprimatoren. En
fornuftig løsning der det
ikke er ramper eller der
det er flere etasjer.
Sjaktløsning reduserer
belastninger for ansatte da de kan kvitte
seg med avfallet raskt
der det oppstår.
En smart løsning i
forhold til å innfri
kravene til HMS.
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Spesialtilpassede løsninger for komprimatorer
LØSNINGER

Candy King, hovedkontor Moss

Vestby Storsenter

Candy King tilbyr det “beste og mest miljøvennlige” godteriet.
Områdene kvalitetssikring, matsikkerhet og miljø er viktige
verdier for selskapet. De søker løsninger til beste for HMS,
produksjons-prosessen, emballasjen og transportkostnadene.
Avfallet kildesorteres.

Vestby Storsenter har valgt grønne og oransje komprimatorer
med å sette farge på miljø med den grønne og ta opp igjen den
oransje fargen fra senterets logo. De sorterer papp/papir og
restavfall fordelt på fire komprimatorer. I tillegg har de en E-03
emballasjepresse til plast og en trippel avfallskjøler til matavfall.

På utsiden står flere lift komprimatorer og tar i mot det sorterte
avfallet. Komprimatorene er spesiallakkert i firmafargen til
Candy King.

Amfi Kvadrat, Sandnes
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.
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Spesialtilpassede løsninger for komprimatorer
Roll-packer komprimerer inntil 80 %

LØSNINGER

Roll-packer i kombinasjon med mobile komprimatorer på Coop
Obs Bygg, Østre Aker vei, Oslo.
Roll-packer komprimerer paller, trevirke og annen voluminøst
avfall inntil 80 %. Transportkostnadene reduseres tilsvarende.
På Coop er Roll-packer fastmontert og benyttes sammen
med en 30m3 container. Kan også tilpasses andre størrelser
containere.
De to mobile RM20-komprimatorene benyttes til papp og
restavfall. Strømtilførsel er ført ned langs søylen mellom
komprimatorene.

Spesialtilpasssede komprimatorer for lave takhøyder
Tveita kjøpesenter i Oslo har over 70 butikker og representerer
de fleste bransjer. Kildesorteringen er godt tilrettelagt
med lønn-somme og miljøvennlige løsninger til tross for at
avfallsrommet gir utfordringer med den lave takhøyden. Dette
ble løst ved hjelp av lavtbygde komprimatorer for restavfall og
papp/papir.

Lavt under taket og litt trangt er det også hos Linjeservice
på Ryen i Oslo. Her ble det akkurat plass til 2 stykker RM20komprimatorer plassert på styreskinner. Ved tømming dras
maskinene ut før de løftes opp på bil. Komprimatorene er i
kombinasjon med integrert rampeløsning.

Grunnet en del fuktig restavfall gikk man her for en lavtbygd
P/E/N/B komprimator spesialutviklet for våtorganisk.
Pappkomprimatoren er av typen Flexo. Begge maskiner er
rampetilpasset og ekstra betjeningspanel er montert opp på
rekkverk.

24

enviropac.no • kundeservice@enviropac.no •  400 06 130

Spesialtilpassede løsninger for komprimatorer
Som en rød tråd gjennom hele ditt
prosjekt

LØSNINGER

På Handelshøyskolen BI i Nydalen Oslo har de tatt i bruk farger i
sin kommunikasjon på kildesorteringen.
Fargene går som en rødt tråd gjennom hele bygget, helt
fra kildesorteringsstasjonene i bygget til komprimatorene i
avfallsrommet.
Gul = flasker
Grønn = papir
Grå = restavfall
Brun = matavfall
For ekstra sikkerhet rundt sensitiv informasjon er det installert
en makuleringskvern på toppen av Flexo komprimatoren for
papp og papir.

Røros NOBEL

Flexo komprimator med makuleringskvern

Det er valgt Røros NOBEL som kildesorteringsstasjoner på Handelshøyskolen BI i Oslo.
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Spesialtilpassede løsninger for komprimatorer
Flere firma tilknyttet en og samme avfallsløsning med vektindikator
og identifikasjon
Malling & Co, Barcode Basement, Bjørvika i Oslo

Rutinene fungerer slik:

To komprimatorer er plassert på veieceller som står under
hjulene på komprimatorene. Veiecellene er knyttet til
en vektindikator som til enhver tid registrerer vekten på
komprimatorene. Lokkene på komprimatorene vil være lukket
og låst inntil brukerne identifiserer seg med ID-kort. ID-kort
inneholder data på eier, og vektsystemet registrerer hvilken
avfallsfraksjon som kastes og hvor mye det veier.

•
•
•
•
•
•
•
•

Denne løsningen gjør det umulig å kaste avfall uten å ”åpne”
systemet med ID-kortet. Det kjøres rapporter elektronisk og
brukerne blir fakturert i henhold til menge og type avfall som er
kastet.

LØSNINGER

Renholder frakter beholdere til komprimator
ID-kortet aktiveres for å starte sesjonen
Komprimatoren veies
Lokket på maskinen åpnes og løftevendere aktiveres for bruk
Avfallet tømmes
ID-kortet aktiveres for å lukke sesjonen
Komprimatorlokket lukkes automatisk
Komprimatoren veies

Komprimatorene er plassert på veieceller.
Styreenhet for vekt og identifisering.

Når komprimatorene er fulle, hentes de av
renovatør.

EnviroPac komprimatorene glir fint inn i 17-mai
feiringen på Akershus festning
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På City Syd i Trondheim har de en
spesialutviklet komprimator med vridd innkast
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Bærekraftig maskinpark

Riktig utstyr
gjenvinner verdier

Riktig utstyr
gjenvinner verdier
SIRKULÆRØKONOMI

SIRKULÆRØKONOMI

Vår samarbeidspartner på transport, BIR bedrift,
er på vei til Amfi Sogningen og Nortura i Sogn
SIRKULÆRØKONOMI:
og Fjordane med to AVOS 20M, markedets mest
miljøvennlige komprimatorer!

Riktig utstyr
gjenvinner verdier

En komprimator for restavfall og en for papp/papir.

Riktig utstyr
Mindre
forbruk av drivstoff og utslipp
av CO2
gjenvinner
verdier
Høye tømmevekter

KVALITET

• Redusert vekt – sterkere konstruksjon
•
•

• Modulsystem - høy grad av fleksibilitet

• Digitalisert kommunikasjon og overvåking
• Revolusjonerende servicegrensesnitt

Riktig utstyr
gjenvinner verdier

• Enkel tømming med krokbil

Riktig utstyr
Lang levetid
gjenvinner verdier

• Lave driftskostnader
•

En pause i Lærdalstunellen for vår samarbeidspartner BIR bedrift gir god inspirasjon til den sirkulære
økonomien! To komprimatorer, AVOS 20M og RM20, er på vei til Bring Warehousing avdeling Bergen.

Riktig utstyr gjenvinner verdier
SIRKULÆRØKONOMI
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27

Bærekraftig maskinpark
Det står flere brukte avfallskomprimatorer, emballasjepresser,
pappresser og andre type utstyr til komprimering rundt omkring i
landet vårt. I disse tider med høye valutakurser og dyrere innkjøp
er det ansvarlig av oss å tenke, «Brukt blir som nytt», og det ofte
med små investeringer. De aller fleste maskinene lar seg reparere,
lakkere og tilpasses på nytt, og du vil bli positivt overrasket over
kostnadsnivået.

Riktig utstyr
Riktig utstyr
nytt i Stavanger
gjenvinner verdier Brukt blir somgjenvinner
verdier

Maskiner som komprimerer avfallet på stedet er et godt bidrag
til den sirkulære økonomien. Kalkyler viser at våre kunder kan
redusere kostnadene til avfallshåndteringen med inntil 30-70 %.

I tillegg får vi hyggelige miljø SIRKULÆRØKONOMI
og kostnadseffekter ved at en
større andel av avfallet gjenvinnes og vi får reduserte kostnader
med færre transporter og mindre utslipp av CO2. Enda bedre blir
regnestykket om levetiden på produktet forlenges!

Ombygging og restaurering av en 10 m3 Avermann komprimator i
samarbeid med Rogaland Gjenvinning i Stavanger. Innkastet ble
flyttet til siden av komprimatoren
og utstyrt med ny lokkløsning.
SIRKULÆRØKONOMI

Brukt blir som nytt i Egersund

Maskinene er nylakkerte og overhalt på tomten til renovatør
Miljø Container AS i Egersund. Siste finpuss tas av
servicepartner KSK maskin før de skal ut til en leiekunde.

SIRKULÆRØKONOMI:

Riktig utstyr
gjenvinner verdier

Riktig utstyr
gjenvinner verdier

Nytt liv: Original Avermann
komprimator ombygget og nylakkert.

Riktig utstyr
gjenvinner verdier

Riktig utstyr
gjenvinner verdier

Riktig utstyr gjenvinner verdier
SIRKULÆRØKONOMI
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Avfallsrommet
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

Vi benytter cad-tegninger i utstrakt grad til å
bistå i prosjekteringen av så vel store som mindre
prosjekter.

• Hygiene

• Lys og ventilasjon

• Brannforebygging

Prosjekter med gode løsninger ser vi der
EnviroPac kom tidlig inn i prosjekteringsfasen
sammen med byggherre og arkitekt.

• Adkomst for renovatør
• Økonomiske forhold

Med økende grad av kildesortering ser vi en endring av kravene
til avfallshåndtering. En stor andel av dagens bygningsmasse er
ikke prosjektert for å kunne håndtere kildesortering i særlig stor
grad. Vi ser dessverre også at byggherrer og det beskrivende
ledd i flere tilfeller toner ned både areal til avfallsrom og er
for lite løsningsorientert i forhold til avfallshåndteringen i sin
prosjektering.
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Avfallshåndtering skal ikke være kostbart og tidkrevende,
men rimelig og effektivt. Man kommer et godt stykke med et
avfallsrom som er prosjektert og kundetilpasset behovet for
kildesortering sammen med riktig valg av maskiner og utstyr.
Prosjekter med gode avfallsløsninger ser vi der hvor EnviroPac
kom tidlig inn i prosjekteringsfasen sammen med byggherre og
arkitekt. Gevinsten ligger i rasjonell og økonomisk miljøvennlig
drift sammen med trygge og sikre løsninger for personalet
innenfor helse, miljø og sikkerhet.

I en prosjekteringsfase er det bl.a. viktig å huske på:

•
•
•

		

•
•

		

•
•

		

•

		

29

Hvilke typer avfall produseres
Merking av type avfall
Ekstra plass til utstyr ved
volumøkning
HMS
Det er regler for kjøling av
matavfall
Hyller og skap til rekvisita
Sett av nok plass til enkel og
effektiv tømming
Sett av plass til traller, vogner,
trucker etc.

enviropac.no • kundeservice@enviropac.no •  400 06 130

• Beregn nok uttak av strøm for
		 maskiner, 230/400V?
• Vannslanger eller høytrykks		 spylere til renhold
• Sluk i gulv
• Underlaget må være prosjek
		 tert for å tåle tyngre maskiner
• Velg riktige maskiner og
		 utstyr for optimal økonomisk
		 og miljøvennlig gevinst

Avfallsrommet

Vi benytter cad-tegninger i utstrakt grad til å bistå i prosjekteringen av så vel
store som mindre prosjekter.
I tillegg får du trygghet gjennom våre 20 år med erfaring fra fagområdet
kildesortering.
Trondheim Torg har lagt vekt på god kommunikasjon i sine avfallsrom i samarbeide med Norsk Gjenvinning.

Et avfallsrom kan være så mangt. Her er komprimator for restavfall plassert
utendørs med fasadetilpasning.

Her ser vi en vanlig avfallsløsning i et noe eldre bygg med
trangt og smalt avfallsrom. Rommet
gir ikke optimale forhold verken for
arbeidstaker eller renovatør. Med
smarte løsninger fra Enviropac har
rommet likevel et fått plass til ca. 10
forskjellige typer avfall. Rullekomprimator med 2 stk. MGB beholdere for restavfall. Avfallskjøler for
organisk avfall. Emballasjepresse
for papp og papir. Avfallsløsning
med plass for lysrør, lyspærer,
batterier, småelektrisk, mykplast og
hardplast.

Nybygg: Romslig avfallsrom med direkte tømming i komprimatorer som står på
utsiden. Komprimatorene benyttes til kildesortering. Her vist tømming av papp
fra tralle og Binge Container med restavfall.
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Service

SERVICE

Vår kompetanse er unik,
vårt mål er fornøyde kunder.

EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Skandinavia i samarbeid
med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon
og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende
verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel.
Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir
lavere driftskostnader og lengre levetid. Ved avtale kan det
inngås 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.
I samarbeid med EnviroPac sine salgsavdelinger har vi installert
hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og
utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får
kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst.
Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr
til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag.

Ta kontakt med oss for en avtale.
Tlf.: 400 06 130
Mail: service@enviropac.no
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Trygghet:
Med en serviceavtale tilbys
flere typer assistanse,
opptil 24-7 telefon og service.
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Nytt lager på 8000 m2

Alt på ett sted One stop shop
Riktig utstyr
gjenvinner verdier

Riktig utstyr
gjenvinner verdier
SIRKULÆRØKONOMI

SIRKULÆRØKONOMI

One stop shop for alt du trenger av utstyr til
kildesortering og maskiner til komprimering
og behandling av avfall.
SIRKULÆRØKONOMI:
One stop shop gir merRiktig
effektivutstyr
økonomistyring
gjenvinner
verdier
i prosjektene. Både
bedre lønnsomhet
og en
tydeligere miljøprofil er kloke valg for å møte
den nye sirkulærøkonomien.
Mange nyheter i 2018, både for et ryddig og
effektiv utemiljø, skoler og undervisningsbygg,
avfallsrommet, farlig avfall
og sekker
Riktig
utstyr
i resirkulert plast for optisk sortering.

gjenvinner verdier

Riktig utstyr
gjenvinner verdier
Riktig utstyr
gjenvinner verdier

Ta kontakt med oss for en avtale/ bestill vår
hovedkatalog på: info@enviropac.no

Riktig utstyr gjenvinner verdier
SIRKULÆRØKONOMI

www.enviropac.no • info@enviropac.no •  400 06 130
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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

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

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

