
CombiMax & Combi
En effektiv og alsidig komprimator 

til de fleste affaldstyper

Ved Europress fastgøres containeren til
komprimeringsenheden, hvilket letter rengøringen  
på arealet omkring komprimatoren. Combi komprima-
toren er pladsbesparende, stabil og nem at betjene. 
Det er en ideel løsning til butikker, boligforeninger, 
industrivirksomheder, hoteller og hospitaler. Alle  
steder hvor der forekommer større affald mængder.

Combi  komprimatorerne er en del af Europress’ 
sortiment af SMART-komprimatorer. Smart-kompri-
matorer leverer en mere effektiv, økologisk og sikker 
affaldshåndtering i forhold til konventionelle enhe-
der. Takket være den intelligente teknologi er de mod-
standsdygtige over for slitage og defekter, og deres 
miljøvenlige funktioner er højt avancerede.

Vores produktprogram omfatter to Combi 
komprimatorer, CombiMax og Combi. Disse
to adskiller sig fra hinanden ved størrelsen af ifyldnings-
åbningen og de tekniske egenskaber.

Containerne leveres i fire forskellige størrelser: 
10 m³, 14 m³, 17 m³ og 20 m³. Europress komprimatorerne 
leveres som standard med flytbart stop og kroghejs.

Komprimatoren kan tilpasses kundens specielle 
krav med hensyn til farve, mål og valgfrit ekstraudstyr.

Den nye generation af smarte komprimatorer er 
her. De sparer tid, penge og miljø, de kommunikerer 
med dig og er endda i stand til, at reparere små fejl 
uafhængigt af hinanden.

Tjek CombiMax video
fra YouTube ved at 
scanne QR koden 
med din smartphone, 
kamera eller med et 
separat program.



Combi komprimatoren tilpasses 
kundens specielle behov

Specialtilpasset ifyldningstragt
Komprimatorens ifyldningstragt kan tilpasses
kundens behov. Ifyldning kan foregå fra jorden, fra
læsserampe eller gennem væggen. Når kompimatoren
fyldes fra jorden, kan ifyldningstragten nemt drejes,
hvis komprimatoren flyttes til et ande sted.

Mikroprosessorstyring
Europress komprimatorerne har en ny mikroprosessor-
styring. Dette giver mulighed for at implementere ekstra-
udstyr som f.eks. et GSM-modem; til en fornuftig pris.

Tømmesystem
Hvis affaldet først samles i containere og derefter tøm-
mes over i pressekammeret, vil et tømmesystem være 
ideelt. Tømmesystemet kan tilkobles alle de affalds-
containere, som findes på markedet i dag.

Let servicering og tilpasningsmuligheder
Europress affaldskomrimatorer er designet på en sådan
måde, at det er nemt at servicere dem og tilpasse ekstra-
udstyr, hvilket forlænger deres levetid.

Model

Nettofyldning

• Bredde (mm)

• Højde (mm)

Pressetryk (t)

Cyklustid (s)

Kapacitet (m3/h)

Motor (kW)

Strømforsyning

Ifyldningshøjde front (mm) 

Ifyldningshøjde fra siden (mm)

Stempel højde (mm)  

Stempel penetration (mm)

Combi

1500

900

25

40-61

73

5,5

400v, 16A

1480/1300

1480/1300

600

180

CombiMax

1850

1300

35

66-105

90

5,5

400v, 16A

1480/1300

1480/1300

600

150

Tekniske data

En effektiv og alsidig komprimator 
til de fleste affaldstyper

Stor ifyldningsåbning
Selv store mængder aff ald kan nemt og hurtigt tømmes  
ned i komprimatoren uden ventetid.

Høj komprimeringsevne
Europress komprimatorerne er effektive og har en stor  
ifyldningskapacitet. Komprimatorens samlede ydeevne  
er et resultat af dens pressekraft, komprimeringshastighed  
og kapacitet.

Sikker betjening
Europress affaldskomprimatorer overholder de europæiske
standarder for sikkerhed og alle komprimatorer gennemgår
en omhyggelig kvalitetskontrol, før de forlader fabrikken.

Standardudstyr

• blå farve

• fyld niveau overvågning

•  transport kroge foran og bagpå

•  fyldnings kontrol

•  specialfremstillet  

 ifyldningsåbning

Extraudstyr:

• særlig farve

• tippe enhed

• fjernovervågningssystem

• længere styrings skinner

• automatisk lugeåbning

• for og baghjul 

 for nem flytning

• styrings skinner

Transportomkostninger 28 %

Håndteringsomkostninger 30 %

Vedligeholdelse & reparation 6 %

Investeringer 18 %

Lønomkostninger 5 %

Projektering ect. 3 %

= 90 %

De samlede omkostninger ved affaldshåndtering 
efter rådgivning fra Europress:

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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