SERVICE
TILLÄGGSTJÄNSTER

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

TILLÄGGSTJÄNSTER
SÄKERHET
Maskinsäkerhet är av yttersta vikt för oss på Europress och vi arbetar aktivt för att förbättra den.
Genom att erbjuda olika tilläggstjänster och utrustning för er befintliga maskinpark kan ni nå en
högre säkerhetsnivå och effektivisera ert arbete utan att behöva byta ut all er utrustning.
Installationerna utförs av våra egna servicetekniker, vilket garanterar en säker och korrekt
installation.
Utöver det ni finner i denna broschyr kan vi även hjälpa till med renoveringar, lackering,
besiktningar m.m.
PRISLISTA
•
Plattformar (Kontakta oss för en offert)
•
Ledstänger/staket från 2 100 /meter
•
Styrskenor / körplåt från 10 000 sek
•
Linak från 16 500 sek
•
Extern manöverpanel från 6 500 sek
•
Brytlister 5 000 + installation
•
Kod/app lås från 12 000sek
•
Retrofit från 13 000 sek
•
Modifiering av utrustning: Trattbyte, vindskydd, tappkranar, 		
truckluckor. (Kontakta oss för en offert)

EUROPRESS SMART TJÄNSTER
Europress SMART är ett samlingssystem av digitala tjänster som på ett enkelt sätt ger er de verktyg
ni behöver för att effektivisera er avfallshantering och ger er en överblick av er maskinpark.
Systemet består av avancerade komponenter och processer som sammanför maskinernas SMARTfunktioner med ett intelligent nätverk.
Systemet gör detta automatiskt genom att ansluta, samla in och analysera data från er maskinpark
och presentera informationen i ett överskådligt format. Det ger er möjligheten att effektivisera er
hantering och fatta smarta affärsbeslut. Informationen är bland annat fyllnadsgrad både historiskt
och realtid , hur mycket maskinen används och felkoder exemepelvis kan ni se om ett nödstpp är
aktiverat.
Europress SMART Fleet Managment-systemet finns i tre olika prenumerationsnivåer: SMART intro,
SMART insights och SMART integrated.

EUROPRESS SMART RETROFIT
Europress SMART Retrofit är vår lösning för att ge maskiner från olika maskintillverkare tillgång
till Europress SMART system. SMART Retrofit samlar in data om maskinen och presenterar det i
samma format i vårt SMART system . Den ger er även tillgång till Europress mail funktion, dvs via
SMART Retrofit kan komprimatorn mejla och/eller sms när den börjar bli full. Antingen direkt till er
eller till ert tömningsbolag. Detta gör att ni slipper kostsamma extra tömningar när komprimatorn
inte varit helt full. Komprimatorn känner efter själv och meddelar er i god tid.

PLATTFORMAR
Är kajen för smal för att räcka till för både personalen som ska använda komprimatorn samt de
som behöver passera eller har ni en trång avlastningszon?
Vi kan special bygga plattformar utefter era önskemål.

LEDSTÄNGER & STAKET
Uppfyller er komprimator Arbetsmiljöverkets
regler kring inkasthöjd? Har ni en kaj utan
staket som kan utgöra en säkerhetsrisk för er
personal?
Låt oss komma förbi och göra en kostnadsfri
besiktning, så tar vi fram ett förslag på staket
som passar till de förutsättningar ni har på
plats.

SKYDD FÖR RÖRLIGA DELAR
När utrymmet är tajt kan det vara svårt att alltid
hålla ett korrekt säkerhetsavstånd till rörliga delar.
Vi kan erbjuda avskärmningar som garanterar
säkerheten samtidigt som ni sparar plats.

STYRSKENOR & KÖRPLÅT
För att komprimatorn ska stå stabilt på samma plats varje gång efter tömning samt för att skydda
marken är ett par styrskenor optimala. De hjälper chauffören som tömmer komprimatorn att få tillbaka
den på rätt plats varje gång.

Är marken under komprimatorn dålig och ni har inte någon möjlighet att gjuta en betongplatta, då är
en körplåt det bästa alternativet. Den skyddar marken och ser till att komprimatorn står stabilt. Ovanpå
den svetsar vi fasta instyrningar vilket gör att komprimatorn alltid kommer att hamna i rätt position
oavsett vilken lösning ni har.

EXTERN MANÖVERPANEL
Står komprimatorn olämpligt? Är
manöverpanelen otillgänglig? Inga problem!
Låt oss installera en extern manöverpanel,
komplett med stolpe på en bekväm höjd och
där ni har lätt åtkomst till den

ELEKTRISK / HYDRAULISK LUCK
ÖPPNARE
Kunder upplever ofta att personalen har
svårt att komma ihåg att stänga luckan till
komprimatorn. Detta kan locka skadedjur i
form av råttor och fåglar till avfallet. Håll de
ovälkomna gästerna borta genom att installera
en motoriserad lucköppnare, som öppnas och
stängs endast med en knapptryckning.
Motoriserad lucköppning underlättar
hanteringen för dina anställda, samt ser till att
luckan till komprimatorn alltid stängs.

BRYTLISTER
Om ni har inkast genom vägg är en brytlist
en bra säkerhetsfunktion för att förhindra
olyckor. Den monteras i nederkant av
inkastet och fungerar som ett nödstopp.
Om någon kommer åt listen aktiverar den
nödstoppet, stänger av maskinen vilket
medför att maskinen inte kan startas igen
före säkerhetsfunktionen har återställts av
användaren.

LJUSTORN
Har du inkast via vägg eller schakt och vill
kunna se statusen på komprimatorn på
avstånd? Ett ljustorn är den perfekta lösningen
med justerbart antal ljussignaler kan vi
specialanpassa den efter era förutsättningar.

APP / KODLÅS
Vill ni förhindra att obehöriga använder
komprimatorn? Genom att installera ett kod
eller applås på er motoriserade lucka kan
utrustningen inte användas av obehöriga
då kodlåset blockerar driften av motorn och
därmed låser inkastluckan.
Antingen ett klassiskt kodlås alternativt ett app
lås.
Kodlåset fungerar genom att behöriga
användare knapparin koden på dosan.
Applåset fungerar med era mobiltelefoner.
Behöriga personer kan få åtkomst till en eller
flera maskiner och kan enkelt låsa upp dem
genom en app i telefonen.

MODIFIERING AV BEFINTLIG UTRUSTNING
Uppfyller er utrustning inte längre era behov till fullo samtidigt som det inte är läge att titta efter
något nytt/begagnat?
Kanske räcker det med en modifiering eller tilläggsutrustning för att er lösning ska fungera några år
till?
Vi rekommenderar att börja med en basbesiktning av maskin och plats för att fastställa era behov,
därefter kan vi tillsammans komma fram till den bästa lösning för er.
Det kan innebära en ny tratt, kärlvändare för att underlätta arbetsförhållandena för er personal,
vindskydd, tappkranar, truckluckor...
...möjligheterna är många.
Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för er.
service@europress.se
070-252 65 42

RESERVDELAR
När du behöver beställa reservdelar eller förbrukningsmaterial exempelvis balpressband, sträckfilm,
nycklar eller en ny pressening.
Skicka ett mail till: reservdelar@europress.se
Få med:
• Beställare med kontakt uppgifter
• Delen du är intresserad av
• Serienummer på maskinen (om du har)
• Vart försendelsen ska skickas.
Om du är osäker på vad delen heter skicka gärna med en bild
Så återkommer vi så snart som möjligt

EGEN KONTROLL
En enkel checklista för att kontrollera säkerheten vid era befintliga komprimatorer.

Datum:________________________ Plats:______________________________
Utförd av:_________________________________________________________
Maskin info:
Avfallstyp		Tillverkare		Serienummer		Årsmodell
_________________________________________________________________
Senast servad, datum:_______________________________________________
Utförd av:_________________________________________________________
Signalerar kompen i god tid innan den behöver tömmas: JA / NEJ
Säkerhet:
Höjden från mark till inkast är minst 1200mm (mark inkast) och 1400mm (genom vägg):
JA / NEJ
Höjd mark/golv upp till inkastet:___________________________________________
Om nej, finns det en brytbalk alt laser som stoppar maskinen: JA / NEJ
El-kabeln till maskinen samt el-handskarna är hela utan synbara fel: JA / NEJ
Det är städat runt komprimatorn utan hinder som stoppar framkomligheten: JA / NEJ
Finns det synbara fel/sprickor på maskinen eller utrustning kopplat till den:
JA / NEJ
Om ja, vart:____________________________________________________________
Finns det synbara läckage: JA / NEJ
Om ja, varifrån:_________________________________________________________
Styrskenorna (rälsen maskinen står på) är hela och säkert fastmonterade i marken: JA / NEJ
Om nej, är makren fortfarande hel eller finns det gropar?
_____________________________________________________________________
Kan personalen ta sig till och använda komprimatorn på ett säkert sätt: JA / NEJ
Om kaj/plattform, finns det skyddsräcken: JA / NEJ
Höjd på kaj/platform:___________________________________________________
Kan personalen använda sig av komprimatorn och bibehålla god ergonomi: JA / NEJ
Behövs det några reservdelar, egna kommentarer:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

STÖRRE TILLVAL
KÄRLVÄNDARE

HUVAR

TRATTAR

CONTAINER

SCHAKT

BEGAGNADE MASKINER

Europress har ett begagnat sortiment med helrenoverade maskiner. Maskinerna har blivit
genomgångna och renoverade av våra egna tekniker för att säkerställa högsta kvalité. Nu har ni
möjlighet att införskaffa utrustning för hantering av avfall som passar era behov och att uppdatera er
avfalls hantering med en renoverad komprimator eller balpress. Maskinerna kan fortfarande anpassas
efter era önskemål, till exempel en ny trattlösning.
För mer info gå in på: https://europressgroup.com/sv/begagnat/

08 442 16 70

ÖPPETIDER 8:00 –16:00
UTANFÖR KONTORSTIDERNA VÄLJ KNAPPVAL 4 FÖR JOUR TELEFONEN
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