CombiMax & Combi
Tehokkaat puristimet
vaativaan käyttöön

Europress Combi -jätepuristimissa puristinosa

CombiMax ja Combi eroavat toisistaan syöttöau-

on kiinni kontissa, mikä takaa hygieenisyyden sijoituspaikalla. CombiMax-puristin on tilaa säästävä, varmatoiminen ja helppokäyttöinen ratkaisu mm. kauppaliikkeiden, asuinkiinteistöjen, teollisuuden, hotellien ja
sairaaloiden jätehuoltoon.

kon koon ja teknisten ominaisuuksien osalta. Molemmat mallit on saatavilla eri kokoisilla säiliöillä: 10m3,
14 m3, 17 m3, ja 20 m3.

Combi -jätepuristimet kuuluvat Europressin
SMART -älypuristinperheeseen. Älypuristimet mahdollistavat tehokkaamman, ympäristöystävällisemmän ja turvallisemman jätehuollon kuin perinteiset
laitteet. Älytekniikan ansiosta ne säästävät itseään
kulumiselta ja rikkoontumiselta, ja niiden käyttäjäystävällisyys on pitkälle kehitettyä.

Tarvittaessa puristimet ovat räätälöitävissä
tilaajan erityistarpeita vastaavaksi niin värityksen,
mitoituksen kuin lisävarusteidenkin suhteen. CombiMax on saatavissa myös Wet-versioina, jolloin ne sopivat myös hieman kostealle jätteelle. Wet-malleissa
täyttökorkeudet ovat 100 mm korkeammat, mutta
varustus sama kuin tavallisessa CombiMax-laitteessa.
Europress-puristimissa on standardi vaihtolava-alusta
kuljetusta varten.

Uuden sukupolven älypuristimet ovat täällä.
Ne säästävät sekä aikaa, rahaa että luontoa.
Laitteet pystyvät kommunikoimaan kanssasi
ja korjaamaan pieniä vikoja itsenäisesti.

Katso CombiMax-video
Youtubesta skannaamalla
QR-koodi älypuhelimesi
kameralla tai erillisellä
lukijasovelluksella.

Tekniset tiedot
Malli
Nettotäyttö aukko (mm)
• Leveys
• Pituus
Puristusvoima (t)
Iskuaika (s)
Kapasiteetti (m³/h)
Moottori (kW)
Sähkönsyöttö

Täyttökorkeus edessä (mm)
Täyttökorkeus sivulla (mm)
Männän korkeus (mm)
Männän tunkeuma (mm)

CombiMax

Combi

1 850
1 500
1 300
900
35
25
66–105
40–61
90
73
5,5 / 7,5*
5,5
400 V, 50 Hz, 3x 16 A 400 V, 50 Hz, 3x 16 A
400 V, 50 Hz, 3x 32 A*
Hidas sulake
Hidas sulake
1 480 / 1 300
1 480 / 1 300
1 480 / 1 300
1 480 / 1 300
600
600
150
180

Vakiovarusteet
•

sininen väri

•
•
•
•

täytönvalvonta
siirtokoukut eteen ja taakse
syöttösuppilo
SMART-älykeskus

Lisävarusteet
• erikoisväri
• astiankaatolaite
• kaukovalvonta / etäyhteys
• ohjauskiskot
• hydraulinen / sähköinen
kannen aukaisu
• siirtopyörät eteen / taakse
• käyttäjäkohtaisesti
räätälöity syöttösuppilo
• koodikäynnistys
• nesteenpoistojärjestelmä
• tehokkaampi moottori 7,5 kW
• madallettu syöttöaukko
• WET-varustelu kostealle jätteelle

Tehokkaat puristimet
vaativaan käyttöön
Tilava täyttöaukko
Suuretkin jätemäärät mahtuvat puristimeen vaivatta ja nopeasti. Käyttäjien ei enää tarvitse odotella puristimien luona.
Suuri täyttöaste
Europress-puristimien teho on maksimoitu, jotta saavutettaisiin suurin mahdollinen täyttöaste. Säiliön pyöreä muoto
varmistaa vaivattoman tyhjennyksen suurillakin kuormilla.
Toimintavarmuus ja turvallisuus
Europress-puristimet täyttävät eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Ammattitaitoinen huolto-osastomme takaa
asiakkaillemme ympärivuorokautisen teknisen turvan.

Combi-puristin muuntuu
asiakkaan tarpeiden mukaan
Muunneltava täyttösuppilo
Puristimen täyttösuppilo valitaan kohteen tarpeiden
mukaisesti. Täyttö voi tapahtua maasta, lastauslaiturilta tai seinän läpi. Maasta täytettävän puristimen suppilon täyttösuunta on helposti käännettävissä, jos puristimen sijoituspaikka muuttuu.
Äly
Europress- laitteissa on alan uusinta älytekniikkaa
edustava ohjainyksikkö. Sen avulla ennen melko kalliit lisäominaisuudet, kuten kaukovalvonta, voidaan nyt
toteuttaa edullisesti.
Astiankaatolaite
Jos jäte kerätään ensin astioihin ja kaadetaan niistä
jätepuristimeen, on kaatamisen helpottamiseksi
saatavana kaatolaite lastauslaiturille. Astiankaatolaite on vakio kaikille markkinoilta löytyville 240– 660
litran jäteastioille, yhtä hyvin kuin metallisille pahvirullakoillekin. Räätälöidysti kippilaite on mahdollista
saada myös esim. 1100 litran astioille.
Huollon ja muutostöiden helppous
Europress-puristimet on suunniteltu siten, että niiden
huoltaminen ja lisälaitteiden kytkeminen niihin on
helppoa – näin myös puristimien käyttöikä pitenee.

Jätehuollon kokonaiskustannukset
Europressin konsultaation jälkeen:

€
Kustannuserä:

Ennen Jälkeen

Kuljetuskustannukset
Käsittelykustannukset
Huolto ja ylläpito
Laiteinvestointi

35 %
30 %
8%
15 %

28 %
30 %
6%
18 %

Työvoimakustannukset
Projektointi yms.
Yhteensä:

8%
4%
100 %

5%
3%
90 %

Tavoitteemme on löytää paras kokonaisratkaisu,
jonka parhaat laitteet mahdollistavat. Siten
voimme hallita kaikkia kustannusalueita.
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