Combio & MiniCombio
En alsidig og slidstærk komprimator
til organisk affald

Europress Combio komprimatorerne er
udviklet til at håndtere organisk affald,

Vores produktprogram omfatter to Combio
komprimatorer med forskellige kapaciteter.

men er også velegnede til opsamling af vådt brændbart
affald. Komprimatorerne er fuldstændig væsketætte og
kan placeres på steder med store krav til renholdelse.

Combio containerne fås i disse størrelser:

Combio komprimatorerne er en del af
Europress’ sortiment af SMART-komprimatorer.
Smart-komprimatorer og -ballepressere leverer en
mere effektiv, økologisk og sikker affaldshåndtering
i forhold til konventionelle enheder. Takket være den
intelligente teknologi er de modstandsdygtige over for
slitage og defekter, og deres miljøvenlige funktioner er
højt avancerede.

10 m3, 14 m3, 17 m3 og 20m3 og MiniCombio som
er 10 m3. Europress komprimatorerne leveres som
standard med flytbart stop og kroghejs.

Komprimatoren ka 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 Combio video
fra YouTube ved at
scanne QR koden
med din smartphone,
kamera eller med et
separat program.

Combio komprimatoren –
præcis som kunden ønsker den

Tekniske data
Model
Nettofyldning
• Bredde (mm)
• Højde (mm)
Cyklustid (sek.)
Ifyldningshøjde front (mm)
Ifyldningshøjde fra siden (mm)
Motor (kW)

Standard equipment
• blå farve
• fyld niveau overvågning
• transport kroge foran
og bagpå
• styringes skinner
• fuld tilpasselig fylde tragt

MiniCombio

Combio

1280
950
12-20
1350
1720
5,5

1700
1050
25-30
1640
2100
5,5

Extraudstyr:
• særlig farve
• tippe enhed
• fjernovervågningssystem
• længere styrings skinner
• automatisk lugeåbning
• for‐og baghjul
for nem flytning
• ozon med forsegling
• bund varme

Vi fremstiller to Combio komprimatorer i forskellige
størrelser og kan tilpasse en totalløsning til kundens
behov og ønsker.
Tilpasset vejrforholdene
Bio komprimatoren kan udstyres med et ozon- eller
kølesystem til eliminering af lugtgener i sommervarmen og med bundvarme til frostvejr om vinteren.
Let servicering og tilpasningmuligheter
Europress affaldskomprimatorer er designet på en
sådan måde, at det er nemt at servicere dem og tilpasse ekstraudstyr, hvilket forlænger deres levetid.
Væsketæt
Combio komprimatorerne er helt væsketætte. Dette
sikres gennem de tests, som alle komprimatorer gennemgår på fabrikken før levering til kunden. Området
i nærheden af komprimatoren forbliver hygienisk, selv
når affaldet er meget væskefyldt.

En alsidig og slidstærk komprimator til organisk affald
Stor ifyldningsåbning
Selv store mængder affald kan nemt og hurtigt tømmes ned
i komprimatoren uden ventetid.

De samlede omkostninger ved affaldshåndtering
efter rådgivning fra Europress:

En progressiv teknik
I stedet for den traditionelle pressplade har Combio komprimatoren en såkaldt pendul presseplade. På grund af denne
teknik har komprimatoren ingen ophobning af affald bag
pressepladen, som ellers kan forårsage dårligt luft og uhygiejnisk materiel.

Transportomkostninger 28 %
Håndteringsomkostninger 30 %
Vedligeholdelse & reparation 6 %
Investeringer 18 %
Lønomkostninger 5 %

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

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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