
Europress SMART
og ballepressere

Europress SMART 

til konventionelle enheder. Takket være smart tekno -
logi beskytter Europress-enheder sig selv mod slitage 

-

-
ninger.

De smarte komprimatorer og ballepressere  
indeholder avancerede, brugervenlige funktioner. De 
kommunikerer med og vejleder brugeren, og bestiller 
selv tømning på det helt rigtige tidspunkt. Med SMART-

Europress SMART er en forudsætning for 

Genkendelse af 
farlige situationer

Optimering og 
antiblokering

Automatisk niveauovervågning

Enhedsplacering og statusdata på 
kortet



SMART Server
SMART Server-funktioner muliggør tjenester, der gør 
enhederne lettere at vedligeholde, og lader kunden se 
data fra deres enheder.

Opret forbindelse til computer, tablet eller 
mobiltelefon
Onlinetjenester fungerer med forskellige grænseflader

Enhedsplacering, -status og oplysninger på kortet
Alle Europress SMART-enheder kan lokaliseres på et 
kort.  Den grafiske visning giver også et overblik over 
enhedens opfyldningsniveau og status. Du kan se flere 
enhedsspecifikke oplysninger ved at klikke på place-
ringssymbolet. I fremtiden vil der desuden være mulig-
hed for at se forskellige rapporter.

Opdatering af flere enheder samtidigt
Via SMART Server kan enhederne opdateres i store 
grupper, så de alle let kan holdes opdateret.

Kundens egen visningsgrænseflade
Kunden kan desuden få vist sine enheder via kundens 
egen visningsgrænseflade.  Alle en regional eller natio-
nal baseret kundes enheder kan vises i en enkelt vis-
ning.

Signallamper vejleder brugeren
Automatisk lågeåbning*
Automatisk startfunktion*
To programmuligheder (valgfrit tilbehør 
til komprimatorer)
Infoskærm*

og omdrejningsberegnere
Rysteautomatik (enheder med tippefunktion)
Værdi for fuld opfyldning, der kan justeres individuelt 
for hver enhed
Mulighed for at spørge enheden om opfyldningsniveau
SMS- eller e-mailrapporter
Automatiske tømningsopkald

Viderestilling af tømningsopkald 

Fejlfinding og analyse

Kortlægning af servicebehov
Dobbelte sikkerhedsgrænser

Containerlås (på Duo-komprimatorer)

komprimatorer)
Frontplaceret stop 
Forhindring af overfyldning
Optimerede arbejdsbevægelser og 

Intelligent stempelvandring
Automatisk antiblokering

Europress SMART 
funktioner

Europress SMART sparer:

Tid
Takket være den automatiske antiblokering samt SMART-

-

Energi

og beskytter enheden mod slitage.

Miljø
Færre tømnings- og vedligeholdelsesture betyder mindre 
udledning.

Penge
Det færre antal tømnings- og vedligeholdelsesture, det 
mindre strømforbrug og enhedens længere levetid sænker 
kundens omkostninger.

Automatiseret 

Automatisk 
niveauover-
vågning

-
nester

Genkendelse og 
forhindring 
af farlige situa -
tioner

Optimering og 
antiblokering

* fås som ekstraudstyr

Transportomkostninger 28 %

Håndteringsomkostninger 30 %

Vedligeholdelse & reparation 6 %

Investeringer 18 %

Lønomkostninger 5 %

Projektering ect. 3 %

= 90 %

Vores mål er at finde den bedste samlede løsning, 
der kun er muligt, med de bedste maskiner. På denne 
måde kan vi styrer alle omkostningesområder.
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