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Scanwaste komprimerar dina restproduker, wellpapp & kartong, plast, trä, glas. Vi har väl
alla varit med om skrymmande förpackningar som knappt går att släpa till soprummet.

A

tt energieffektivisera
som företag är växande,
inte bara inom industrin
och exempelvis restaurangnäringen utan även
inom fåmansbolag som
tänker ett steg längre.
Det är bra för miljön
eftersom det ger färre transporter. Scanwaste
tar fram bästa möjliga teknik och produkt till
återförsäljare och transportörer i Sverige. Och
storleken för transporter för tömning kan numera reduceras till en tiondel, något som spar
såväl tid som förbättrar säkerhet och arbetsförhållanden.
Vi talar med Lasse Flygt, marknadschef och
ansvarig för försäljningen på Scanwaste sedantio år tillbaka.
– Solcellsdrivna soptunnor som komprimerar soporna automatiskt, och glaskäkande tuggmaskiner. Det låter som något av
Hogwarts mysterier men är på riktigt berättar
Lasse Flygt.
– Vi möter allt fler platser med skåp för
soptunnor med solceller på locket. Skälet är
enkelt, skåpet, tack vare energi, kan meddela
sig när kärlet är fullt och därmed optimera
insamlingslogistiken för den som skall tömma soptunnorna. Med vår PEL solar bin, kan
energin även komprimera-pressa ihop avfallet,
så att det får plats 2-3 gånger mer i behållaren.
Att den är snygg och att ikastet har fotpedal
så man slipper nudda den med handen, är bara
en bonus!
Ni arbetar med komprimering vid återvinning. Förklara vad det innebär?
– Allt som skall transporteras måste vara
packat så att det blir mycket last per transport.
våra maskiner komprimerar restprodukterna
så att lyften i volymen reduceras och transporten till återvinning blir effektiv. När du lägger
en restprodukt eller avfall i en komprimator, så
pressas den in i en container med stort tryck.
Containern blir alltså mer packad än utan
presskraft.
– Vi säljer Bergmann komprimerande utrustning som är välkänd för kvalitet och för
att ha få driftstopp. Det är bara Bergmann som
har funktionen med att pressplattan rensar
ikastet automatiskt, så att allt material verkligen kommer in i containern. Har man behov av
att lämna sina restprodukter där man producerar mitt i produktionen, eller vill ha kompri-

meringen inomhus, kan man välja en Nättraby
balpress eller en Bergmann Rotopack.
Nättraby balpressar tillverkas av ett svenskt
familjeföretag i flera generationer i Ronneby.
Dessa maskiner är överlägsna övriga konkurrenter på marknaden! En Nättraby balpress
drivs elektromekanisk i stället för hydrauliskt
eller pneumatiskt. Eftersom den inte innehåller
olja så kan den inte läcka och är i stort sätt
okänslig för värme eller kyla. En Nättraby kan
du placera överallt och även där exempelvis en
golvbrunn finns nära. Nättraby kan inte kontaminera avloppsvattnet! Att maskinen är verkligt tyst och kan arbeta i direkt anslutning till
personalen är en ytterligare fördel. En elmotor
snurrar nästan ljudlöst, så det som låter är när
kartongerna pressas ihop, i stället för en tjutande pump och hydraulcylinder.
Berätta lite om behovet hos era kunder,
hur ser det ut?
– Våra kunder skiftar stort. De kan ha problem med organiskt avfall som kan vara allt
från mat till slaktavfall och produktionsspill.
Innehåller avfallet vatten, ställs höga krav på
täthet i maskinen/containern, varför kvalitet
på maskinen har en avgörande roll. Det vill
säga att den år efter år sluter tätt. Det blir
sanitära problem med lukt och spill annars.
– Säg den restaurang eller industri som vill
att besökande skall mötas av odör eller fåglar
och råttor. Har en industri eller verksamhet
där godset kommer på träpallar, vållar det ofta
stora problem. Dels är de skrymmande och tar
mycket plats, och det är dessutom sällan tilllåtet att stapla dem i närheten av fastigheten på
grund av brandrisken. Här
säljer vi original Bergmann
Roll-Packer som är fullständigt överlägsen maskin till
trä, men lika bra för well,
trädgårdsris, förpackningar,
skrot mm.
Har du besökt en kommunal återvinningscentral
när du lämnat ditt avfall,
så har du säkert redan sett
våra maskiner. Det finns
inget bättre!

med flera. Våra maskiner står överallt i Sverige, från små företag till stora köpcenter som
exempelvis Mall of Scandinavia i Stockholm.
Vi har ca 5000 maskiner i drift i Sverige, och
många är så gamla som 20 år och fortfarande
fungerande.
Hur ser det ut med service och support
på produkterna?
– Vi har sedan snart 20 år i branschen, ett
nätverk med skickliga tekniker. Vi
kräver inte att service och reparation skall
göras av egen personal, men av tekniker som
finns nära och som vi har förtroende för. Detta är bättre och billigare för kunderna. Inget
”fifflande” med mörkade eller osäkra diagnoser
och reparationer.
Senast avtalet som Scanwaste tecknade var
med Byggmax som vi servar i Sverige, Norge
och Finland.
Vilken är er genom tiderna mest populära produkt?
– Unika Bergmann APB 607 självrensande
komprimator, men volymmässigt är det Nättraby balpressar. Bergmann säljer sina maskiner
World wide, det gör likaså Nättraby, men i en
mindre skala.
Text: Redaktionen
Foto: Scanways
För mer information:
www.bergmann-online.com/en/products/ps-8100
www.nattrabypressen.com/
www.bergmann-online.com/en/products/rp-7700

Vilken typ av kunder
har ni?
– Våra kunder är Bauhaus, Ica, Volvo, Coop, SJ

Scanwaste komprimerar våra plast- och pappersförpackningar på ett
smart och kostnadseffektivt sätt.
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