
Utleie
Maskiner for komprimering og kildesortering



En miljøriktig og kostnadseffektiv avfallsløsning krever praktisk til-
rettelegging og utstyr tilpasset de ulike behov. Det må tas hensyn 
til både avfallsvolumer, avfallstyper og ikke minst bygningsmessige 
forhold. 

Norsk Gjenvinning tilbyr konkurransedyktige løsninger på leie av alle 
typer komprimatorer og emballasjepresser. Vi har utviklet standard-
maskiner som dekker de fleste behov. Der det er spesielle krav og 
behov kan maskinene utstyres og tilpasses i forhold til dette. 

På denne måten fyller vi rollen som en totalleverandør som både 
tilrettelegger og ikke minst gjennomfører avfallshåndteringen fra 
A–Å. Vi kartlegger behovet og sammen med kunden finner vi det 
rette utstyret. I vårt leiekonsept får kunden en fast og forutsigbar 
kostnad. Vi ordner også serviceavtale slik at også driftssikkerheten 
er ivaretatt.

Flexo komprimator vist 
med integrert løftevender.

Utleie av komprimatorer og 
emballasjepresser 

Emballasjepresser til utleie 
Pressene er stillegående, krever minimalt med plass, er driftssikre og funksjonelle samt 
kostnads- og miljøbesparende. Vi har mange modeller som dekker de fleste behov innenfor 
komprimering av papp/papir, hard/mykplast, klær, PET/aluminiumsflasker, malespann, data- 
utstyr, bildekk, mm. Emballasjepressene gir ballevekter i område 40 - 650 kg. 



Vi tilbyr tre modeller med utstyr som dekker de fleste behov. Alle disse tre har det aller meste av utstyr som standard og dekker følgelig de 
fleste behov. 

Mobile krokkomprimatorer 

20 Flexo 20 Flexo Basis VP 20

Varenummer AV19066 AV19088 EC10000

Volum 20 m³ 20 m³ 20m3

Lengde x Bredde x Høyde 6 700 x 2 500 x 2 550 mm 6 200 x 2 500 x 2 550 mm 6475 x 2450 x 2596 mm

Egenvekt 5 500 kg 4 900 kg 4400 kg

Innkastbredde 1 980 mm 1 980 mm 1500

Innkastdybde 1 500 mm 1 000 mm 1850

Innkasthøyde 1 450 mm 1 400 mm 1440

Motorkapasitet 5,5 kW 5,5 kW 5,5kW

Kapasitet/syklus 1,9 m³ 1,3 m³ 2,5 m3

Syklustid 63 sek 43 sek -

Pressekraft 380 kN/38 tonn 380 kN/38 tonn 267 kN/26,7 tonn

Strømforsyning 230/400V-32A 230/400V-32A 230/400V-32A

Transportsystem Krokbil Krokbil Krokbil

NG Flexo

Flexo er utstyrt med en 50 cm lengre innkaståpning 
enn Flexo Basis og et presstempel som går 45 cm inn 
i containerdelen. I tillegg er containergulvet buet, som 
sammen med en buet bakdør sørger for bedre kompri-
mering øverst i komprimatoren. Hele konstruksjonen gir 
en ekstrem komprimeringsgrad.

NG Flexo Basis

Flexo Basis egner seg til flere typer avfall, men blir oftest 
benyttet til restavfall da presstemplet går 20 cm inn i 
press-kammeret og 3,5 cm inn i containerdelen. 

NG ValuePac VP 20

Standardutstyr:

Value Pac er mindre enn de andre komprimatorene og 
et godt valg for komprimering av mindre og mellomstore 
mengder avfall. Passer spesielt godt innenfor detaljhandel. 
Modellen har en presskraft på 26,7 tonn og egner seg 
for restavfall og mindre mengder papp.  Avhengig av 
avfallstype kan komprimeringsgraden variere fra 1:3 til 
1:10. Value Pac er egnet i alle værforhold og tempera-
turerer og har lagt støynivå under drift.

•	 Nøkkelstart
•	 Krok foran og bak
•	 Hjul foran og bak
•	 Optisk varsler
•	 Sideåpning av dør
•	 45° lokk
•	 Farge: Gråfarge  
 RAL 7016

Flexo for større mengder papp og andre ekspanderende materialer.  
Flexo Basis for restavfall og andre typer avfall.
ValuePac VP 20 for optimal kombinasjon av pris og kvalitet.

Både Flexo og Flexo Basis er produsert i solid tysk 
kvalitet og leveres av EnviroPac AS. Komprimatorene 
er kjent for driftssikre løsninger og høy kavlitet. Dette 
sammen med lave driftskostander gjør Flexo modellene 
til et godt valg. Begge modellene er bygget på samme 
konstruksjon og har samme koniske utforming. De er 
utstyrte med solide 8 mm Naxtra stålplater i presskam-
meret og 3,5 mm i containerdelen. 

NG Flexo-modellene
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