
Hankittuamme Bergmann®-
astiapuristimen aiemmin ahdas 
ja sotkuinen jätekatoksemme 
siistiytyi kertaheitolla. Mikä 
hienointa, jätekustannuksemme 
pienenivät tuhansilla euroilla.
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BERGMANN-ASTIAPURISTIMET MALLISTO

Helppokäyttöiset Bergmann®-astiapuristimet takaavat 
maksimaalisen jätteidenkäsittelykapasiteetin taloudellisesti ja 
ekologisesti. Ne sopivat kaikenkokoisille yrityksille ja taloyhtiöille. 

Mikään ei ole kalliimpaa kuin ilman säilytys ja kuljetus. Tarpeettomat ontot tilat 
ovat seurausta tiivistämättömästä jätteestä. Kustannukset kasvavat nopeasti 
sitä mukaa kun säiliöt ja jätekatokset pursuavat. Bergmann®-tuotteiden  
kehittynyt teknologia on luonut jätehuoltoalan standardeja jo yli 40 vuoden ajan.  
Bergmann®-astiapuristin säästää rahaa ja pitää jätealueen siistinä ja kompaktina.

Bergmann®-astiapuristin:
Pitkäikäinen ja luotettava 
Erittäin helppo käyttää
Älykäs rumpu repii ja tiivistää samaan aikaan 
Runsas lisävarustevalikoima, mm. edistynyt hajun tappava otsonigeneraattori 
Sopii mainiosti lähes kaikkialle, myös pieniin tiloihin tai parkkihalleihin 
Kapasiteettikyky vastaa jopa kymmentä tavallista jäteastiaa!

Valitsemalla Bergmann®-astiapuristimen säästät rahaa, tilaa ja luontoa!

Etuosassa on helppokäyttöinen  
ja turvallinen lastausaukko,  
josta roskia on helppo pudottaa 
jatkuvalla syötöllä puristimeen.

Tehokas hydraulinen 
puristin omaa suuren 
puristusvoiman.  
Älykäs laite kiertää, 
repii ja tiivistää  
jätteen maksimaa-
lisen kapasiteetin 
saavuttamiseksi.

Älykäs rumpu ei kerää  
jätettä itseensä. Rummusta 
on saatavilla erikois versioita 
esimerkiksi pelkän pahvin tai 
muovin käsittelyyn.

Jäteastia pysyy 
tukevasti paikallaan 
hammasurissa. Lisä   - 
varusteena on saata-
vana merkkivalo, joka 
ilmoittaa kun säiliö on 
täynnä.

Jäteatutokuljettajan on  
helppo avata etuosan  
tukiluukku astian  
tyhjennystä varten. 

Tukeva alusta pitää  
laitteen vakaasti paikal-
laan. Koko laite vie vain 
1,8 m2:n pinta-alan.

Laitteeseen on saatavilla lisä-
varusteena mm. hajumolekyylit  
tappava otsonigeneraattori ja auto-
maattinen sprinklerijärjestelmä.
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Esimerkki kustannusten säästöstä

SÄÄSTÖ/V JOPA

540x
astiatyhjennyksen hinta!

Tavallinen jäteastia Bergmann®-jätepuristin  Säästö/v  
50 tyhjennystä / kk 5 tyhjennystä / kk 540 tyhjennystä

Sopii kaikkialle

Marketit
 Ruokalat, keittiöt
 Ravintolat
 Taloyhtiöt
 Teollisuus
 Pankit
 Sairaalat
 Vanhainkodit
 Vähittäiskauppa
Hotellit
 Palveluyritykset

Bergmann®-astiapuristin 
sopii kaikkialle, missä käsi-
tellään kevyt jätettä. Berg-
mann® alkaa säästää rahaa 
jo silloin, kun tavallisia 
astia tyhjennyksiä kertyy 
vähintään 20 kpl/kk. 

APS 800/600 APS 1100-E
MATERIAALIT Polttokelpoinen sekajäte, sekajäte, energiajae, pahvi, muovi, sairaalajätteet, ruokajäte

Käytännössä kaikki mikä mahtuu sisään ja on puristettavissa!

KAPASITEETTI 800 litran ja/tai 
600 litran astia

1100 litran astia tai 
1000 litran vaihtoehtoinen tasareunainen astia 

KÄYTTÖKOHTEET Marketit, ruokalat, keittiöt, ravintolat, taloyhtiöt, teollisuus, pankit, sairaalat,  
vanhainkodit, hoitokodit, vähittäiskauppa, hotellit, palveluyritykset

Sopii käytännössä kaikkialle, missä jätettä muodostuu!

KONEISTO Hydraulinen Sähköinen
LISÄVARUSTEET Täyttösuppilo, muovileikkuri, sprinklerijärjestelmä, säiliön täyttymisen merkkivalo,  

otsonigeneraattori, sivutäyttösuppilo ja paljon muuta.
TÄYTTÖKORKEUS 1520 mm 1890 mm 

sivutäyttösuppilon täyttökorkeus: 1.470 mm
MITAT leveys: 1150 mm 

syvyys:  1680 mm 
korkeus:  2360 mm

leveys: 1450 mm 
syvyys:  1730 mm 
korkeus:  2580 mm

OMAMASSA 720 kg 900 kg
ÄÄNITASO 76 dB 59 dB
KYTKENTÄ 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 2,2 kW 400 V / 3 Ph / 50 Hz +N / 1,5 kW  

vaihtoehtoinen 3 kW
RUMMUN  
KIERTONOPEUS

20 rpm 20 rpm

Ota yhteyttä, 
niin katsotaan 
yhdessä, mikä 
olisi juuri sinun 
käyttötarkoituksiin 
paras ratkaisu.

MIKSI  
BERGMANN?  2HELPPOKÄYTTÖISYYS

Bergmann®-astiapuristimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja soveltuvat 
kenen tahansa käytettäväksi. Heitä roskat sisään ja unohda ne, juuri kuten 
tavallisessa jäteastiassa. Pakkauskyvyn ansiosta säästynyt tila tekee tiloistasi 
aina siistit ilman pursuavia roskia. 1TALOUDELLISUUS

Bergmann®-astiapuristin säästää 
rahaa jopa 90 % jäteastioihin verrat-
tuna. Kustannussäästöihin pääsee 
käsiksi välittömästi. 3YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Ainutlaatuinen repivä ja puristava rumpu pitää huolen, 
ettei jäteautokuljettaja kuljeta pelkkää ilmaa. Koska 
Bergmann®-astia puristin vaatii tyhjennyksen huomattavasti 
harvemmin kuin tavallinen jäteastia, luonto kiittää.

RAHOITUS
Kauttamme saat halutessasi 
myös edullisen rahoituksen 
jätejärjestelmälle. Kysy 
lisää rahoitusratkaisuista!

10 rullakollista 
pahvia

Bergmann  
astiapuristimen 
säiliö
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KAPASITEETTI 800 litran ja/tai 
600 litran astia

1100 litran astia tai 
1000 litran vaihtoehtoinen tasareunainen astia 

KÄYTTÖKOHTEET Marketit, ruokalat, keittiöt, ravintolat, taloyhtiöt, teollisuus, pankit, sairaalat,  
vanhainkodit, hoitokodit, vähittäiskauppa, hotellit, palveluyritykset

Sopii käytännössä kaikkialle, missä jätettä muodostuu!

KONEISTO Hydraulinen Sähköinen
LISÄVARUSTEET Täyttösuppilo, muovileikkuri, sprinklerijärjestelmä, säiliön täyttymisen merkkivalo,  

otsonigeneraattori, sivutäyttösuppilo ja paljon muuta.
TÄYTTÖKORKEUS 1520 mm 1890 mm 

sivutäyttösuppilon täyttökorkeus: 1.470 mm
MITAT leveys: 1150 mm 

syvyys:  1680 mm 
korkeus:  2360 mm

leveys: 1450 mm 
syvyys:  1730 mm 
korkeus:  2580 mm

OMAMASSA 720 kg 900 kg
ÄÄNITASO 76 dB 59 dB
KYTKENTÄ 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 2,2 kW 400 V / 3 Ph / 50 Hz +N / 1,5 kW  

vaihtoehtoinen 3 kW
RUMMUN  
KIERTONOPEUS

20 rpm 20 rpm

Ota yhteyttä, 
niin katsotaan 
yhdessä, mikä 
olisi juuri sinun 
käyttötarkoituksiin 
paras ratkaisu.

MIKSI  
BERGMANN?  2HELPPOKÄYTTÖISYYS

Bergmann®-astiapuristimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja soveltuvat 
kenen tahansa käytettäväksi. Heitä roskat sisään ja unohda ne, juuri kuten 
tavallisessa jäteastiassa. Pakkauskyvyn ansiosta säästynyt tila tekee tiloistasi 
aina siistit ilman pursuavia roskia. 1TALOUDELLISUUS

Bergmann®-astiapuristin säästää 
rahaa jopa 90 % jäteastioihin verrat-
tuna. Kustannussäästöihin pääsee 
käsiksi välittömästi. 3YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Ainutlaatuinen repivä ja puristava rumpu pitää huolen, 
ettei jäteautokuljettaja kuljeta pelkkää ilmaa. Koska 
Bergmann®-astia puristin vaatii tyhjennyksen huomattavasti 
harvemmin kuin tavallinen jäteastia, luonto kiittää.

RAHOITUS
Kauttamme saat halutessasi 
myös edullisen rahoituksen 
jätejärjestelmälle. Kysy 
lisää rahoitusratkaisuista!

10 rullakollista 
pahvia

Bergmann  
astiapuristimen 
säiliö



Hankittuamme Bergmann®-
astiapuristimen aiemmin ahdas 
ja sotkuinen jätekatoksemme 
siistiytyi kertaheitolla. Mikä 
hienointa, jätekustannuksemme 
pienenivät tuhansilla euroilla.

MAKSIMAALISTA 
KAPASITEETTIA 
PIENEEN TILAAN
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www.kapasity.fi

Asemantie 52,  
03100 Nummela

kapasity@kapasity.fiPuh. (09) 279 8110  
Fax (09) 279 81121

Kapasity


