Superlizzy

- Komprimator för minskade avfallsmängder
Upp till 90% volymreduktion

Superlizzy är en patenterad avfallskomprimator med 15 års

erfarenhet av utveckling och positionering inom
snabbmatssektorn, i kommersiella miljöer, institutioner och
andra verksamheter där det finns en hög avfallsvolym. Idag
finns Superlizzy i 38 länder på fyra kontinenter med över
4000 installerade enheter.
Maskinen är utrustad med två inre skruvar som pressar
avfallet och separerar den flytande delen från det fasta
avfallet. Detta resulterar i en betydande minskning av
volymen och antalet tömningar jämfört med traditionella
behållare.
En Superlizzy motsvarar fyra till åtta vanliga avfallsbehållare.
.Superlizzy sparar tid, pengar, utrymme & på vår framtid!

Hur fungerar Superlizzy?
Superlizzy är utrustad med en rörelsesensor som automatiskt öppnar luckan när
användaren närmare sig. När avfallet lagts i stängs ventilen och avfallet behandlas
säkert och snabbt.
Det flytande avfallet separeras automatiskt från det fasta avfallet när det pressas med
hjälp av skruvarna och samlas i en dunk, alternativt ansluts till avloppssystemet. Det
fasta avfallet samlas i en 80 liters behållare i en mobil vagn tillsammans med
vätskedunken. När behållaren är full signalerar Superlizzy och vagnen byts med fördel
enkelt ut mot en ny som står redo.
Superlizzy hanterarar skrymmande avfall från papper, plast, pet- och aluminiumburkar
till restavfall där det uppstår från gästen, kunden och eller personalen som tar hand
om det i disk- och eller återvinningsrummet.

Varför Superlizzy?
Några av de stora fördelarna med denna

innovativa lösning är:

 Volymreduktion med upp till 90%
 Snabb avkastning på investeringen
 Automatisk vätskeseparation - inga fler läckande påsar!
 Utrustad med en fyllnadsnivåsensor
 Gäst- och användarvänlig
 Spendera mindre tid och pengar på insamling av avfall
 Färre transporter - besparingar på avfallshämtning
 Utrymmessparande; 1 maskin ersätter 4 till 8 traditionella behållare
 Hygienisk med automatisk lucköppnare och utrustad med en desinficeringsspray

Inga fler överfulla avfallsbehållare eller läckande påsar!

Bygg in och anpassa

Vill ni matcha er Superlizzy till er grafiska
profil och inredning?
Superlizzy kan anpassas efter era behov
och ger möjlighet att kommunicera ert
hållbarhetsansvar. Anpassas till interiören
och kan även byggas in i måttanpassad
och skräddarsydd möbel.
Möjligheten finns även att ställa Superlizzy
utomhus.

Specifikation:
●

Användarvänlig med statusvisning
och sensoravisering

●

Systemet är plug & play och lätt
att flytta

●

Lösningen har CE-märkning

●

Säkerhet: Produktionen uppfyller
internationella certifieringar för
säkerhetsanordningar

●

1 års garanti

●

Komprimering: Upp till 90%

●

Antal brickor per timme: Upp till
500 stycken (vid behov!)

●

Ljud: < 63 Db

• Effekt: 1500 W

●

Standard vägguttag, 230 V

• Frekvens: 50/60 Hz

Modeller:

Kontakta oss:
Ring: 08-128 28 535

Maila: info@smartbins.se
www.smartbins.se

@smartbinsnordic

