BERGMANN
ROLL-PACKER

Erittäin korkealaatuinen Bergmann®-Roll-Packer tuo suurta kustannussäästöä kohteisiin, joissa avolavalle kerättävää jätettä syntyy paljon.
Roll-Paker sopii mainiosti myös siirtokuormaukseen, johon se on
tavallista jätepuristinta parempi valinta. Kun avolavan kapasiteetti
halutaan suurimmaksi mahdolliseksi, on Bergmann®-Roll-Packer oikea
valinta.

Helppokäyttöinen ja turvallinen Bergmann®-Roll-Packer on erinomainen apu
kohteisiin, joissa avolavalle kerättävää jätettä syntyy paljon. Bergmann®-Roll-Packer
alentaa merkittävästi jätteenkäsittelyn kustannuksia ja alkaa tuoda säästöjä jo
silloin, kun jätettä syntyy vähintään neljä avolavallista kuukaudessa. Tavalliseen
jätepuristimeen verrattuna Roll-Packerilla on pienemmät käyttökulut, suuremmat
kuormapainot ja parempi tuntikapasiteetti. Laitetta on pienen perehdytyksen jälkeen
kenen tahansa helppo käyttää.
Bergmann®-Roll-Packer:

Tuo täysin uudenlaisen kapasiteetin avolavoihin
Helppokäyttöinen ja edistyksellinen jyräävä rumpu
Vähentää avolavojen tyhjennystarvetta huomattavasti, jopa 80 %!
Sopii käytännössä kaikenlaiselle jätteelle; yleisjätteet, myös pahvi- ja sekajätteet
Sopii erityisesti isolle tavaralle, koska avolavan pinta-ala on pelkkää täyttöaukkoa
Tukeva runko ja turvallinen käyttää
Luotettava ja pitkäikäinen koneisto
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Syntyykö sinulla
myös muuta
pienempää jätettä?
Tutustu myös
Bergmann®jätepuristimiin

Valitsemalla Bergmann® Roll-Packerin säästät rahaa ja luontoa!
*Materiaalista riippuen avoalavalle saadaan tiivistettyä jopa 13 tonnia jätettä, mikä vastaa noin kahdeksaa tiivistämätöntä avolavaa.

EKO- JA
SORTTIASEMIIN
NAPAKYMPPI!

Vähentää
jätteen
kuljetustarpeita jopa

80%

BERGMANN-ROLL-PACKER

BERGMANN-ROLL-PACKER

TOIMINTA

Roll-Packerin avulla kuljetat
minimaalisen määrän ilmaa.
Aikaa ja rahaa säästyy.
Helppokäyttöinen koneisto sopii
kenen tahansa käytettäväksi
pienen perehdytyksen jälkeen!

Lavan kohdalla olevat
tunnistimet.

Roll-Packeriin on saatavana kattavasti
käyttömukavuutta lisääviä ja automatisoivia
lisävarusteita, kuten lavakamera, lavan
täyttövalo ja kauko-ohjaus.

Roll-Packerjätelava:
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Esimerkkityhjennyskerta:

tyhjennystä
vuodessa
tyhjennystä
vuodessa
n. 150 € /
30 l diesel

Roll-Packerilla säästetyt
kuljetuskustannukset
vuodessa:

6 958 €

(CO2 säästö n. 6000 kg, vastaa
keskimääräisen suomalaisen
henkilöauton päästöjä 1,7
vuodessa)
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Bergmann®-Roll-Packerin taloudellisuus perustuu
avolavojen korkeampiin hyötypainoihin. Mitä
tahansa jätettä avolavalla onkin, Bergmann®Roll-Packerin avulla minimoit turhan ilman
kuljettamisen! Kustannussäästöihin pääsee
käsiksi välittömästi. Roll-Packer on kannattava, kun jätettä muodostuu neljän
tavallisen avolavan verran kuukaudessa.

Saatavilla erilaisille
materiaaleille optimoituja
rumpuja.

Vaativaan
käyttöön
 Kaikki suurten jäte
määrien kohteet,
esimerkiksi teollisuus
ja rakennustyömaat.

Saatavana trukkialustaisena
mobile-versiona, jolloin avolavoja
voidaan siirrellä ja avolavojen
välillä liikkua kätevästi.

Saatavana myös traversite-versio,
jonka kiskorakenne mahdollistaa
liikkumisen usean rivissä olevan
lavan välillä.

MIKSI BERGMANN©-ROLL-PACKER?

TALOUDELLISUUS

Tehokkaan rummun pyörivä liike
edesauttaa pakkauskykyä. Rumpu
jyrää tyypillisen avolavajätteen
jopa seitsemän kertaa pienempään
tilaan.

Vankka jalusta
tekee RollPackerista vakaan
ja turvallisen
käyttää.

Esimerkkilaskelma:
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Pitkän varren ansiosta
Roll-Packer ylettää koko
avolavan alueelle.

Rummun pakkauskyvyn ja
avolavan käytettävyyden
ansiosta säästöihin pääsee
käsiksi pienellä kustannuksella.

Lisävarusteena saatavana myös jätteiden
kiertymisen rummun ympärille estävä
rummunpuhdistaja, jonka rumpuun
tuoma 200 kg:n painonlisäys tekee
tiivistämisestä vieläkin tehokkaampaa!

Tavallinen
jätelava:

Laite soveltuu kaikenlaiselle jätteelle,
esimerkiksi puutavara, viherjäte,
kevytmetallit, muovi, pahvi, huonekalut,
rakennus- ja sekäjäte jne.
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HELPPOKÄYTTÖISYYS

Helppokäyttöiset Bergmann tuotteet soveltuvat kenen tahansa käytettäväksi, ja koneiden automatiikka helpottaa niiden käyttöä. Avolavajätteiden
jyrääminen Roll-Packerilla on pienen
perehtymisen jälkeen helppoa.
®
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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Bergmann -tuotteiden kapasiteetti
kyvyn maksimoinnin ansiosta kuljetat
vain tiivistä jätettä. Luonto kiittää.
Lisäksi toimintavarmat Bergmann®tuotteet on suunniteltu niin, että niiden
käsittely-ympäristö pysyy puhtaana.
®

Bergmann®-Roll-Packerin
avulla avolavojen jätteitä
saadaan tiivistettyä
huomattavasti.
Esimerkiksi huonekalut
vievät ilman tiivistämistä
todella paljon tilaa.
Roll-Packerin ansiosta
lavan tyhjennyksiä
tarvitaan huomattavasti
vähemmän. Sopii kaikkiin
suurten jätemäärien
kohteisiin, joissa
käytetään avolavoja.

RAHOITUS

Kauttamme saat
halutessasi myös
edullisen rahoituksen
jätejärjestelmälle.
Kysy lisää rahoitus
ratkaisuista!

MALLISTO

Roll-Packer tulee
kannattavaksi jo
silloin, kun
tiivistämätöntä
jätettä syntyy neljän
avolavan verran
kuukaudessa!

ROLL-PACKER 7700
JUMBO STATIONARY
TYYPPI
KUVAUS

MATERIAALIT
KÄYTTÖKOHTEET
KONEISTO
VARUSTEET mm.

LISÄVARUSTEET mm.

LAITTEEN VAATIMA
TILA ILMAN KONTTIA
(L/K/S) mm
NETTOPAINO
KONTIN MAKSIMI
KOKO (L/K) mm

ROLL-PACKER 7700
TRAVERSITE

Paikallaan oleva Roll-Packer
Kiskoilla liikkuva Roll-Packer
yhdelle lavalle
usealle vierekkäiselle lavalle
Kiskojen päällä oleva laite useampaa
Paikallaan oleva laite avolavaa varten.
rivissä olevaa avolavaa varten.
Hydraulinen rumpumurskain jyrää
Liikkuu sähköisesti lavojen välillä.
avolavalla olevan jätteen.
Kaikenlainen jäte pahvista puuhun ja viherjätteestä kevytmetalliin.
Monella jakeella parempi vaihtoehto kuin puristin, varsinkin siirtokuormauksessa.
Teollisuus, kierrätyskeskukset, rakennustyömaat sekä kaikki suurten
jätemäärien kohteet, joissa käytetään avolavoja.
Sähköhydraulinen
Sähköhydraulinen
5,5 KW / 380–415 V
5,5 KW / 380–415 V
 Automaattinen murskaus
 Automaattinen murskaus
 Toimintanäyttö
 Toimintanäyttö
 Ylikuormasuoja
 Ylikuormasuoja
 Laajennus useampaa lavaa varten
 Useita lisävarusteita, kuten lavan
 Rummunpuhdistaja
täyttövalo, kauko-ohjaus ja
rummunpuhdistaja

TYYPPI

KUVAUS

MATERIAALIT
KÄYTTÖKOHTEET

KONEISTO
VARUSTEET mm.

6440 / 5098 / 6600
(kahden lavan kokonaisuus)

LISÄVARUSTEET mm.

3200 kg

4200 kg

7000 / 2700
(vaihtoehtoinen 3100)

7000 / 2700
(vaihtoehtoinen 3100)

LAITTEEN VAATIMA
TILA ILMAN KONTTIA
(L/K/S) mm

2800 / 6600 / 4900

NETTOPAINO
KONTIN MAKSIMI
KOKO (L/K) mm

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

ROLL-PACKER 7700
JUMBO MOBILE

ROLL-PACKER 7700
TRANS-PACK FLEXIBLE

Liikkuva Roll-Packer
useammalle lavalle ja
sijainnille yhdessä kohteessa
Liikkuva laite avolavoja varten. Sama
diesel-koneisto toimii niin liikkumisen
kuin murskaimen voimanlähteenä.

Siireltävä Roll-Packer
useille pitkien välimatkojen kohteille

2930 / 7100 /3750

2500 / 6100 /5723
(ilman kuorma-autoa/traileria)

Siireltävää laitetta operoidaan suoraan
kuorma-autolta, trailerilta tai rampilta.
Voimanlähteenä toimii kuorma-auton
hydrauliikka tai vaihtoehtoisesti
itsenäisesti toimiva diesel-generaattori.
Kaikenlainen jäte pahvista puuhun ja viherjätteestä kevytmetalliin.
Monella jakeella parempi vaihtoehto kuin puristin, varsinkin siirtokuormauksessa.
Vaihtuvat kohteet,
Teollisuus, kierrätyskeskukset, rakennusjoissa käytetään avolavoja.
työmaat sekä kaikki suurten jätemäärien
kohteet, joissa käytetään avolavoja.
Diesel 4-tahti, 3-sylinterinen, 25,5 KW
Diesel 4-tahti, 3-sylinterinen, 25,5 KW
tai sähköhydraulinen 5,5 KW / 380–415 V
tai sähköhydraulinen 5,5 KW / 380–415 V
 Öljynjäähdytin jatkuvan käytön avuksi  Öljynjäähdytin jatkuvan käytön avuksi
 Työtuntimittari
 Työtuntimittari
 Öljymittari
 Öljymittari
 Useita lisävarusteita, kuten radio, lava  Useita lisävarusteita, kuten dieselgeneraattori itsenäistä käyttöä varten
kamera, rummunpuhdistaja,
ja rummunpuhdistaja
lavan täyttövalo ja kauko-ohjaus

7000 kg

6000 kg

6600 (7200) / 2700
(vaihtoehtoinen 3100)

7000 / 2700
(riippuen ajoneuvosta/rampista)

Asemantie 52,
03100 Nummela

Puh. (09) 279 8110
Fax (09) 279 81121
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