
ATS-ORWAK 
MULTIKOMPRIMATOR
MULTIKOMPRIMATORN är idealisk för medelstora 
till större verksamheter där stora återvinnings
volymer uppstår. Pressarna är flyttbara 
och kan omplaceras inom ditt område. 
Multikomprimatorer tar inte upp mycket 
mer yta än vanliga standardcontainrar, 
men de kan fyllas med upp till sex gånger 
så mycket material. 

AUTOMATISERAD 
LÖSNING

VARFÖR MULTIKOMPRIMATOR?

FÖRDELAR MED MULTIKOMPRIMATOR

TEORETISK  
KAPACITET

 · Väl genomtänkt konstruktion – 
robusta komprimatorer med lång 
livslängd . · Lättviktare – upp till 500 kg lättare 
än andra liknande maskiner. · Hög presskraft – långt över  
marknadsnivån.

 · Ny bättre formgivning. · Nydesignad presshuvudbotten för 
att förhindra att material tränger in 
bakom pressplattan. · Nätverk som tillval – All tjänst
information tillgänglig i realtid via 
WIFI och mobilnät.

EFFEKTIVARE TIDSANVÄNDNING
Tack vare den automatiserade processen behöver 
mindre tid läggas på avfallshantering och mer kan 
ägnas åt kärnverksamheten.

ENKLARE OCH SÄKRARE
Komprimatorer underlättar för en enkel och 
komfort abel materialhantering samt en renare  
och säkrare arbetsmiljö

LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER 
Komprimering ger mindre avfallsvolym till transport 
för återvinning eller bortskaffande. Färre transpor
ter ger lägre transportkostnader och minskade 
CO₂-utsläpp. 

125 M³/H



ATS-ORWAK 
MULTIKOMPRIMATOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade.

TEKNISKA DATA

MODELL BESKRIVNING VOLYM MÅTT (AxBxC) INKASTÖPPNING EFFEKT PRESSKRAFT CYKELTID VOLYM PER SLAG

AVOS 16 M Lastväxlare 16 m3 5717 x 2475 x 2546 mm 1775 x 1890 mm 5,5 kW 38,7 ton 63 s 1,0 m3

AVOS 20 M Lastväxlare 20 m3 6720 x 2475 x 2550 mm 1775 x 1890 mm 5,5 kW 38,7 ton 63 s 1,9 m3

MULTIKOMPRIMATOR 
ÄR OPTIMAL FÖR:

 · Wellpapp · Kartong
 · Förpackningar · Plastpåsar 

PAPPER PLAST

 · Inkast fram mark/kaj · Hjul fram och bak · Tre serviceluckor i  
framkant  · Justerbara glidklos
sar för pressplatta 

 · Krok fram och bak · Kraftig galvaniserad 
låsanordning till 
tömningsdörr · Oljenivå och 
temperatur vakt i 
oljetanken

STANDARDUTRUSTNING

 · Torrt, brännbart material
ÖVRIGT

MÅTT & SPECIFIKATIONER

EFFEKTIV OCH FLEXIBEL
AVOS M ger betydande besparingar i 
bränsle förbrukning och större möjliga 
netto  vikter vid bortforsling. Återvinnings
bara produkter kan i nuläget inte transpor
teras mer ekonomiskt och koldioxid
besparande än med AVOS M. 

En stor fördel med multikomprimatorn 
är att den passar både till inkast mark och 
lastkaj. Allt du behöver göra är att mon
tera dit en plåt – vilket maximalt tar några 
minuter – istället för att bygga om.

ATS-ORWAK.SE

ATS-ORWAK
Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08445 04 40
Epost: info@atsorwak.se

Många inkastmöjligheter med hjälp av plåtar Självrensande tråg i pressdelen

Uppställd utanför butik Tillval: Uppkoppling med WLAN

Inkast mark

Maskin från ovan
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