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MEGA -ondergrondse
perscontainers

HABA-group biedt veelzijdige en duurzame oplossingen voor afvalbeheer. Ons assortiment sluit aan bij de
huidige eisen van afvalmanagement. Van kleine balenpersen tot grote perscontainers, inclusief onderhoud
en reparatie.
Voor onze Nederlandse vertegenwoordiging
kunt u contact opnemen met:

info@cityandpark.nl
Tel. +31 26 202 40 50
henri@habagroup.com

In aanvulling op uw afvalmanagement bieden we zowel
standaard- als maatwerkoplossingen. Ook is er een oplossing voor de door u gewenste financiering. Ons doel is
om u een meer veiliger en gezonder leefomgeving te
bieden voor nu en in de toekomst.

Onzichtbare gigant onder de afval inzamelsystemen

Snelle plaatsing

De HABA MEGA-ondergrondse perscontainer is geschikt voor
de meeste soorten afval en locaties die ruimtebeperkende uitdagingen voor de ontwerper met zich meebrengen.
“Principe”
Er is slechts één inwerpzuil zichtbaar. Het ondergrondse deel
bestaat uit twee eenheden: een put (staal of beton) met een
hydraulisch liftsysteem waarin een perscontainer wordt geplaatst.
Een grote en koele container maakt langere tussenpozen voor
ledigen mogelijk.
“Volume”
Standaard perscontainer volumes zijn 10m³, 16m³ en 20m³.
Inzameling 100 m³-120m³. geperst afval, afhankelijk van type
afval.
“Besparing”
Het systeem realiseert financiële en ecologische besparingen.
Ondanks de hogere investering t.o.v. van de bestaande ondergrondse inzamel-systemen bespaart u aanzienlijk op de beheerskosten ervan. U zult de investering binnen enkele jaren
terugverdienen.
“Inpandig”
Het HABA-MEGA-systeem kan ook inpandig toepast worden in gebouwen of naastgelegen kelder(s) ook in combinatie met het vacuümsysteem.
“Ontwerp”
De gewenste inwerpzuil is geheel vrij naar uw eigen ontwerp en eisen voor u te maken. De bovenkant van het liftdek kan geheel naar eigen
wensen worden afgewerkt (asfalt, beton, straatwerk) of ingericht als plantenbak, zitbanken, fontein of speeltoestellen op de bovenkant van
het liftdek. Elk ontwerp kunnen wij geheel verzorgen.
“Turn Key”
Wij leveren het systeem inclusief afwerking Turn Key , vanaf tekentafel tot overdracht werkend systeem inclusief plaatsing en afwerking.

Waste no more oil ………….
……………………. Duurzaam inzamelen
Gebruik van een perscontainer is al duurzaam wanneer je afvalvolume groot
is en je de frequentie van lediging wilt reduceren met duurzaam resultaat CO2
besparing. De rolcontainer en kliko met een los volume worden alleen nog
voor uw interne inzameling gebruikt.
Toch gaat dit voor ons nog niet ver of duurzaam genoeg. Vandaar de samenwerking met Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V. die alle perscontainers
voorziet van de Triple R bypass filtratie. Verspilling van de olie in de perscontainer behoort tot verleden tijd. Nadat het systeem eenmaal
afgevuld is met de juiste olie, hoeft deze bij een gedegen onderhoud niet meer vervangen te worden. Groot bijkomend voordeel is dat de
componenten gebruikt in de HABA perscontainers een aanzienlijk langere levensduur hebben. Immers, schone en droge olie zorgt voor
minder slijtage van de (kritische) componenten.
Behalve extra besparing op CO2 en natuurlijk ook op uw portemonnee. Geen afvoer van gebruikte olie en geen aankoop van nieuwe olie :
dus minder interne slijtage, waardoor lagere onderhoudskosten.

Plaatsing en installatie van een HABA-Megasysteem in een stalen container duurt ongeveer een halve dag (excl. bouwput).
En in een betonput ongeveer 2 à 3 dagen (excl. bouwput). Werkzaamheden met betrekking tot de bouwkuip zijn geheel
afhankelijk van locatie en bodemgesteldheid.

De kracht ligt eronder
De kracht van het discrete HABA-MEGA-systeem is
de grote hoeveelheid tussentijdse opslag van afval
wat word omgezet in een duurzame, Co2 reducerende en veilige manier van inzamelen.
Ondanks deze tussentijdse MEGA ondergrondse
opslag blijft afval ongeacht seizoen koel.
Het systeem is veilig, betrouwbaar, onderhoudsarm,
hygiënisch en geurvrij.

Een veelzijdig en
betrouwbaar systeem
Het HABA-MEGA-ondergrondse perscontainersysteem is geschikt voor zowel bedrijven als openbare
publieke ruimtes, zoals marktpleinen, stations, parken, maar ook voor binnenstedelijk gebied, zowel
bestaand als nieuwbouw.
Het systeem wordt al 20 jaar naar tevredenheid
toegepast in verschillende Europese steden.

Door gedegen onderhoud gaat
het systeem decennia mee!

