Komprimatorer for vått avfall

NYHET:
ft på
Presskra
tonn!
hele 38

Avermann
• 100 % væsketett og hygienisk i bruk
• 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.
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