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Varig Teknik & Miljø A/S
Da man i 1955 startede med lastvognsopbygning og skulle finde et egnet navn, så blev ”Vagn fra 
Ringsted” til Varig – Varig navnet, med tilføjelsen Teknik & Miljø, er vi stadig stolte over.

I dag ejes virksomheden af Preben From Hansen med afdelinger i både Danmark, Norge og Sverige. 
Vores sortimentet er udvidet kraftigt, så vi dækker næsten alt indenfor affaldshåndtering; Komprimatorer– 
Neddelere – Ballepressere– Lifte – Omlastestationer – Vaskeanlæg - Skaktsystemer m.m.

Vores vigtigste partner og leverandør af komprimatorer i mere end 25 år er Fa. Husmann Umwelt-
Technik GmbH fra Tyskland. 

Husmann Umwelt-Tecnik GmbH er Europas største producent af dette udstyr, med en produktion på 
mere end 3000 enheder om året. De er kendt for deres meget høje kvalitet. 

Ud over ovennævnte, forhandler Varig også ballepressere fra Europress og Dixi, vaskeanlæg fra 
Feistmantl, neddelere fra Erdwich og skaktsystemer fra Stansz. 
 
Køb, lease eller leje af maskiner til netop dit behov:
Varig Teknik & Miljø tilbyder forskellige former for finansiering. Hvad enten det er nyt eller brugt, så har vi 
løsningen.

Service:
Varig Teknik & Miljø har egen serviceafdeling og vi tilbyder både lovpligtigt sikkerhedseftersyn, almindeligt 
serviceeftersyn ligesom vi gerne tegner en all-risk serviceaftale. 

www.varigteknik.dk               
info@varigteknik.dk                 
Telefon: 70 23 10 41
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En mobilkomprimator fra Varig Teknik & Miljø A/S 
benyttes til den daglige bortskaffelse af affald.

Med vores store standardprogram, der også 
omfatter mulighed for GSM fuldmelding og veje-
systemer, har vi mulighed for at levere en løsning 
der er tilpasset efter behov, affaldsmængde og de 
fysiske rammer. Det sikrer, at affaldslogistikken 
ligger i faste målbare rammer.

Mobilkomprimatoren egner sig til både pap, 
plast, blandet brændbart, m.m. Den udmærker 
sig ved den robuste og servicevenlige konstruktion 
samt den enkle betjening ved brug. 

De vangefri sider på containeren er med til at 
sikre en højere komprimering af affaldet, så den 
kan fyldes maksimalt og derved reducere trans-
portomkostningerne. Samtidig letter det arbejdet 
ved tømningen af containeren betydeligt. 

Maskinen er ideel til alle store 
og mellemstore virksomheder, 
genbrugspladser, sygehuse og 
andre steder, hvor der behand-
les meget affald.  

Alle maskiner fås med både 
34 og 40  tons pressetryk, 
hvilket giver mulighed for at 
optimere transport i forhold til 
affaldsmængde.

Mobilkomprimatorerne leve-
res i valgfri RAL farve, ligesom vi 

Mobilkomprimator SPB 20 SEL-E. Mobilkomprimator SPB 20 SEL –E med lift.

Mobilkomprimator SPB 20 SW-E. Mobilkomprimator SPB 22 SEL.

gerne sørger for tekst eller folieløsninger på siden 
af komprimatoren, hvis man har et godt budskab 
eller bare ønsker at profilere sig.
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SPB  AN –ES
Denne komprimator er løsningen hvis pladsen er trang.
Denne model er designet til både pap og  husholdningsaffald. Montering af 
lift på fronten eller på siden af pressedelen i venstre eller højre side er muligt.

Mobilkomprimator  
SPB  AN –W-ES
Løsningen når pladsen er begrænset.
Velegnet til vådt affald med selvrensende pendul presseplade.
En mobilkomprimator til vådt affald er tilpasset alle former for fugtigt og vådt 
affald, inkl. organisk affald såsom frugt og grønsager eller andre former for 
affald med højt indhold af væske.

Mobilkomprimator  
SPB  SEN-E 
(normal ifyldning)
Denne model er designet til både pap og  husholdningsaffald. Montering af 
lift på fronten eller på siden af pressedelen i venstre eller højre side er muligt.

Mobilkomprimator  
SPB  SEL-E 
(lang ifyldning)
Denne model er  velegnet til bortskaffelse af stort pap og stort brændbart. 
Montering af lift på fronten eller på siden af pressedelen i venstre eller højre 
side er muligt.

Mobilkomprimator 
SPB  SW-E 
(Pendul presseplade)
Velegnet til vådt affald med selvrensende pendul presseplade.
En mobilkomprimator til vådt affald er tilpasset alle former for fugtigt og vådt 
affald, inkl. organisk affald såsom frugt og grønsager eller andre former for 
affald med højt indhold af væske.

Tekniske 
data

Mobilkomprimator

SPB AN-SE

Mobilkomprimator 
Med selvrensende 
pendul presseplade

SPB AN-SW-SE

Mobilkomprimator 
med normal 
ifyldning

SPB SEN-E

Mobilkomprimator 
med lang ifyldning

SPB SEL-E

Mobilkomprimator 
med selvrensende 
pendul presseplade

SPB SW-E

Størrelse Fra 8 m³ – 15 m³ Fra 8 m³ – 15 m³ Fra 12 m³ - 24 m³ Fra 12 m³ - 24 m³ Fra 16 m³ - 24 m³

Motor (kW) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Længde mm 4080 - 6030 4045 - 5995 4660 – 7230 5085 - 7655 5560 - 7230

Bredde 2020 2020 2550 2550 2550

Pressekraft/
tons

340 KN/34 310 KN/31 340 KN/34 340 KN/34 310 KN/31

Volumen pr. 
slag (m³)

1,1 0,55 1,14 1,7 0,74

Ifyldning 
bund mm

910 x 1495 – 960 x 1860 1500 x 1860 –

Ifyldning 
oven mm

1150 x 1495 1000 x 1340 1470 x 1860 1860 x 1860 1000 x 1800

Cyklustid 
(sek.)

36 29 42 59 29
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Udstyr

Beholderdelen er udført buet i robust 
St 396 hårdt stål med en pladetyk-
kelse på 4mm hele vejen rundt.

8 punktslukning – sikrer væsketæt 
lukning.

Presseslædens stempel kommer 
langt ind i containeren
(over 400 mm).

Bunden er forstærket hele vejen 
med både langs- og tværgående 
profiler.

Skydepladerne er forstærket nedefra med profiler 
og forsynet med en fræset afstrygerkant, bedre 
afstrygning ved presseslæden.

Presseslæden 
kan justeres med 
justerskruer.

Presseslædens bund er 
udført i slidstærk plade med 
en tykkelse på 8 mm.

Ifyldningshøjde 
fra 1200 mm.

Krog & wire.

Stor forseglet 
renselem.

Varig aggregat
inkl. softwaremodul med  bl.a. GSM- 
fuldmelder
Containerfuldmelder    75%/100%
Nøglekontakt
Fasevender
Valgfri stopposition af presseplade
Valgfri betjening højre/venstre
16A CEE stik
Beskyttelseskappe mod mekanisk skade.

Åbne/lukke 
mekanisme 
2500 mm fra 
bagkant.

Sikkerhedskrog
Sidehængslet 
eller tophængs-
let bagdør.
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Mobilkomprimator SPB 22 SEN-E med udlagte sider.

Ekstraudstyr
Til vores komprimatorer fås en række ekstraudstyr, der monteres på anlægget efter ønske. 
Dette afhænger af affaldstype, og hvor anlægget er placeret

Rullegardin,                
Lav ifyldning 1200 mm.

Køreplade med styreskinner og stop -  
sikrer korrekt placering af komprimator og 
skåner underlag.

Styreskinne med stop, som sikrer 
korrekt placering og skåner underlag.

Vægtragt 
Optræk i begge ender.

Skrabeskinne.

Modholdstænder.

Lift – frontmonteret, kan også monteres i 
højre/venstre side.

Klapbar krog.
 

Høje sider. Polyamidruller.
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Kombi - komprimator

Tekniske data

Volumen på lille kammer 6 – 11m³ Volumen på stort kammer 9 – 14 m³

Ifyldsbredde på lille kammer 740 mm Ifyldsbredde på stort kammer 1.120 mm

Volumen pr stempelslag, lille kammer 0,46 m³ Volumen pr stempelslag, stort kammer 0,67 m³

Totalvolumen 20 m³ Totallængde 6.540 mm

Motor 5,5 kW Totalbredde 2.550 mm

Pressekraft 340 kN Totalhøjde 2.580 mm

Ifyldshøjde 1.380 mm

Denne komprimator giver en fleksibel løsning.
Den kan både bruges som rampeløsning og som 

almindelig komprimator med ismid fra fronten. 
Med ismid fra fronten er der desuden den fordel 
at komprimeringsåbningen er overdækket, det-

te medfører, at der ikke så nemt kommer vand i 
containeren.

Basis for denne komprimator er vores kendte 
SPB SEN/SEL serie.

To-kammer - komprimator
Håndtering af to fraktioner i én 
komprimator – denne model har 
selvjusterende midtervæg der tilpasser 
sig mængden af affald, giver derfor 
bedre fyldningsgrader end almindelige 
løsninger.
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SPB med pendeltag

Fastmonterede liftløsninger til Mobilkomprimatorer
Som det ses af billederne, kan liften monteres både i 
fronten og på siderne – det gør løsningen meget fleksibel 
- med disse løsninger spares der både plads og tid.
Flere liftløsninger på side 36.

Varig har mulighed for at levere liftløsninger der 
er tilpasset til det aktuelle behov. Med hydraulisk 
kam, kan der tømmes beholdere fra 240 l  op til 
1.100 l med samme lift.

Mobilkomprimator med pendeltag
Til tider kan det være nødvendigt at have pendel-
tag på komprimatorer, der skal håndtere meget 
ekspanderende materiale – pendeltaget kan åbnes 

således at trykket tages af indholdet, dette mulig-
gør en tømning uden at materialet kiler sig fast.

SPB med integreret lift
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En Krankomprimator fra Varig Teknik & Miljø 
optimerer tømning af nedgravede affaldssystemer 
– standardmodellen på billedet rummer indholdet 
af ca. 50 systemer eller ca. 10 tons, afhængig af 
sammensætningen af affaldet. 

Den udmærker sig ved den robuste og service-
venlige konstruktion, samt den enkle betjening ved 
brug. Som det kan ses på billedet, er der med bør-
steløsningen sikret en god tæthed omkring kranen 
under transport.

De vangefri sider på containeren er med til at 

Container der er specialdesignet til at håndtere 
transport af fortroligt materiale.

Dette anlæg er med sin forseglede container 
og lukkede liftifyldning, konstrueret til at afhente 
fortroligt materiale, der fra kundens side bliver 
opsamlet i datasikre beholdere fra 240L til 660L.

Der er ved tømning ingen kontakt med materialet 
– alt materiale går direkte fra beholder til containe-

Krankomprimator

Container til fortroligt materiale

ren. Når containeren er fuld, sker tømning direkte 
i forbrændingsanlægs affaldsskakt – procedure for 
håndtering af fortroligt materiale kan herved sikres.

Denne løsning kan tilpasses forskellige behov og 
størrelse på lastbil – hos Varig Teknik & Miljø har vi 
stor erfaring i specialløsninger – husk at mobilkom-
primatorer leveres i valgfri RAL-farve.

sikre en højere komprimering af affaldet, så den 
kan fyldes maksimalt og derved reducere trans-
portomkostningerne. Samtidig letter det arbejdet 
ved tømningen af containeren betydeligt.

Til anlægget fås en række ekstraudstyr, der 
monteres på anlægget efter ønske. Vi kan tilbyde 
en total skræddersyet løsning.

Vi sørger også gerne for tekst eller folieløsninger 
på siden af komprimatoren, hvis man har et godt 
budskab eller bare ønsker at profilere sig.
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Indsamlingskomprimator

En Indsamlings - komprimator fra Varig Teknik & 
Miljø kombinerer tømning af nedgravede affaldssy-
stemer og tømning af beholdere.

Den udmærker sig ved den robuste og service-
venlige konstruktion, samt den enkle betjening ved 
brug. 

De vangefri sider på containeren er med til at 

sikre en højere komprimering af affaldet, så den 
kan fyldes maksimalt og derved reducere trans-
portomkostningerne. Samtidig letter det arbejdet 
ved tømningen af containeren betydeligt.

Til anlægget fås en række ekstraudstyr, der 
monteres på anlægget efter ønske. Vi kan tilbyde 
en total skræddersyet løsning.
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Indsamlingscontainer

En Indsamlingscontainer til håndtering af ikke 
komprimerbare materialer - kombinerer tømning  
af nedgravede affaldssystemer og tømning af 
beholdere.

Den udmærker sig ved den robuste og service-

Lift i arbejdsstilling Lift i transportstilling
Låger åbne for kranarbejde

venlige konstruktion, samt den enkle betjening ved 
brug. 

Vi har mulighed for at levere denne  container 
løsning i forskellige størrelser og med forskellige 
indretninger.
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Mobilkomprimator med ladeskuffe

Hvordan sikrer man på genbrugspladsen, at der 
ikke havner genanvendelige emner i affaldet til for-
brænding – en af måderne er at bruge ladeskuffen 
som sorteringsplads – her er der en mulighed for 
at inspicere og godkende, inden affaldet forsvin-
der ind i komprimatoren – alle emner der hører til 
i andre segmenter, kan uden problem fjernes fra 
ladeskuffen og placeres det rigtige sted.

Erfaringsmæssigt viser det sig også, at brugere 

er mere påpasselige med at sortere rigtigt, når der 
er en godkendelse ind over.

Ladeskuffen kan fås i forskellige udformninger 
og størrelser op til 3,5 m³

Denne forsortering/godkendelse kan også bruges i 
forbindelse med nogle af vores liftløsninger, disse 
kan ses i dette katalog på side 36.
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Snegle-/skruekomprimator HSP-E er særdeles 
velegnet til komprimering af karton, plastikfolie, 
frugtkasser og restaffald. Sneglekomprimatoren er 
især kendetegnet ved sin robusthed, slidstyrke og 
det lave støjniveau. 

Snegle- og skruekomprimatoren leveres både 
som mobilkomprimator og som stationær kompri-
mator.

Maskinen er brugervenlig med sin meget store 
ifyldningsåbning og kræver ikke så meget plads. 
Samtidig er den pålidelig og særdeles økonomisk. 

• Den korte afstand mellem skrueakslen og huset forhindrer ophobning af ekspanderet materiale

• Den forreste del af skrueakslen er armeret, så der ikke opstår slitage

• Skrueakslens roterende bevægelse  muliggør kontinuerlig ifyldning

• På grund af skrueakslens overdimensionerede  leje opnås en lang levetid

• Komprimatoren er som standard monteret med autotimer, 100% fuldmelder, automatisk reversering, 
standard tragt, lampeindikering ”Container på”, og Centralsmøring.

Stationært anlæg sneglekomprimator HSP –EL-V med container PM 30.

Den langsomtkørende koniske skrueaksel fanger 
det tilførte materiale og presser det herefter ud i 
den tilkoblede container. 

Grundet fin-neddelingen og det høje overflade-
tryk opnås en ekstrem høj komprimeringsgrad  og 
således også en maksimal fyldningsvægt i contai-
neren.

Når containeren er maksimalt fyldt, starter 
fuldmeldingen og containeren kan udskiftes med 
en ny. 
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Feeder/Neddeler til komprimatorer

For mange komprimatorer er det et problem at 
håndtere store mængder stort pap og bølgepap 
der kommer kontinuerligt - løsningen kan være en 
feeder der hjælper pappet ned til skrueaksen.

Et andet alternativ er en neddeler, hvor knivsæt-
tet skærer pappet i mindre stykker, hvorefter det 
nemt kører gennem sneglen og desuden giver en 
højere komprimeringsgrad med de mindre stykker.

Neddelerløsningen kan bruges i forbindelse 
med mobilkomprimatorer, stationære komprima-
toranlæg, sneglekomprimatorer og automatiske 
ballepressere.
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Et stationært affaldshåndteringsanlæg fra Varig 
Teknik & Miljø består af separat presseenhed og 
pressecontainer.

Presseenhed og pressecontainer er koblet sam-
men i brugssituationen. Ved tømning er det kun 
pressecontaineren der køres væk.

Affaldet fyldes i presseenheden via tragt, lift eller 
lignende. Pressestemplet aktiveres automatisk ef-
ter indstillet niveaustand på affaldet (optiske øjne).

Når containeren er 100% fuld lukker presseen-
heden automatisk ud til containeren, og containe-
ren kan herefter frakobles og køres til tømning.

 Når containeren kommer tom retur, monteres 
denne på presseenheden og der gives signal herfor 
på kontrolpanelet på presseenheden. Presseen-

Stationært anlæg ST SEL med Container PM 30-E.

heden vil herefter automatisk sammenkoble de to 
enheder og igangsætte presseprocessen.
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TDe kortbyggede stationære anlæg fra Varig Teknik 
& Miljø A/S leveres med flere størrelser ifyldning, 
afhængig af type og volumen af affald, der skal 
behandles. 

Derudover udmærker de kortbyggede stationære 
anlæg sig ved deres høje pressetryk og ved den 
servicevenlige konstruktion, der kræver minimal 
vedligeholdelse.

Endvidere kan anlægget leveres i forbindelse 
med specielle pressecontainere med hydraulisk 
dørlukke-funktion.

Til anlægget fås en række ekstraudstyr, der 
monteres på anlægget efter ønske og som letter 
brugen af maskinen hos den enkelte bruger.

STANDARDUDSTYR
El - 380 volt 25 amp 
Fuldmelding 
Manometer
Manuel tilkobling
Skrallelukning
Indbygget hydraulikanlæg
Justerbar presseslæde
Sandblæst, grundet
Frit farvevalg efter RAL-kode
Lukning af container med indstiksrør

PRESSECONTAINER
Fås i størrelse efter ønske
(Se side 26)

EKSTRAUDSTYR
Tragt
Høje sider
Lift
Låg
Automatisk til- og frakobling 
af containeren
Guillotinelukning

Dette er kun et lille udvalg af 
ekstraudstyr til ST anlæg.

Stationært anlæg ST SEL TS
(Papirkomprimator med neddeler).

Stationært anlæg ST SEL TS.

Tekniske data ST-AN ST-SEN ST-SEL KMP 100 ST-SEL TS

STANDARD Guillotinelukning

Motor 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – 7,5

Totallængde (mm) 1515 1845 2245 2595 2860

Fri ifyldning 918 x 1500 962 x 1860 1510 x 1860 1224 x 1270 1480 x 1860

Stempelslaglængde (mm) 1120 1370 1920 1582 2300

Stempelhøjde (mm) 765 600 600 600 600

Volumen pr. slag (m³) 1,0 1,14 1,7 1,0 1,7

Cyklustid (sek.) 36 43 59 59 30 - 45

Pressekraft KN/tons 340/34 340/34 340/34 340/34 340/34 - 500/50

Volumen pr. time (m³) 97 82 90 53 94

Mobilkomprimator SPB 12 AN-ES og 
Stationært anlæg ST SEL.
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Rampeløsning med stationær lift. Rampeløsning med aflæsningstragte.

Speciel liftløsning til tømning af vippecontainer.

Lukning med  rør og presenning. Guillotinelukning.

Manuel tilslutning af container. Hydraulisk tilslutning af container. Automatisk hydraulisk til- og frakobling 
af container.
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Stationært anlæg ST SEL TS med Guillotinelukning og Sidevægtragt.

Stationært anlæg ST SEL TS med Guillotinelukning og ifyldning fra rampe.
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De stationære anlæg fra Varig Teknik 
& Miljø A/S udmærker sig  ved ene-
stående teknik, lang levetid og den 
servicevenlige udførsel. Anlægget fås 
i flere størrelser afhængigt af type og 
volumen af affald, der skal reduceres. 

Da maskinen har et højt pressetryk, 
kan den udføre en stor volumenreduk-
tion af et givent materiale.

Pressen kan kombineres med contai-
nere til alle gængse renovationssyste-
mer og kan hejses med både krog og 
wire, der er standardtilbehør.

Forbindelsen mellem pressen og 
pressecontaineren sker gennem et 
meget enkelt tilkoblings-system. Det er 
nemt at betjene og kræver meget lidt 
vedligeholdelse.

Til anlægget fås en række ekstraudstyr, 
der kan lette arbejdet med maski-
nen. Dette afhænger igen af typen af 
affald og hvor maskinen er placeret. 
Anlægget tilpasses altid det enkelte 
firmas behov. Det bruges til større 
affaldsmængder og er derfor ideelt til 
bl.a. produktionsvirksomheder.

Stationært anlæg MP 2500 med ladeskuffe og forkammerpresseplade.

Stationært anlæg MP  - ifyldning fra rampe.

Stationært anlæg MP  - ifyldning med transportbånd.
Automatisk containerombytning med rangersystem.
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Tekniske data MP 800 MP 1000 MP 1600 MP 2500 MP 1000 TS MP 1600 TS MP 2500 TS

STANDARD
Guillotine
lukning

Guillotine
lukning

Guillotine
lukning

Motor 7,5 7,5 11 11/15* 7,5 11/15* 15

Totallængde (mm) 2830 3480 4715 5610 3860 5475 5790

Fri ifyldning
900 x
1410

1200 x
1410

1410 x
1800

1900 x
2200

1200 x 1410 1410 x 1800 2080 x 1900

Stempelslaglængde 
(mm)

1200 1500 2100 2500 1800 2500 2940

Stempelhøjde (mm) 600 600 600 600 600 600 600

Volumen pr. slag (m³) 0,8 1,0 1,6 2,5 1,0 1,6 2,4

Cyklustid (sek.) 41 28 28 33/24* 34 33/25* 29

Pressekraft KN/tons 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30

Volumen pr. time
(m³)

70 130 211 276/374* 108 173/229*˟ 295

Stationært anlæg MP  - ifyldning via specialtragt, der er dimensioneret til at 
indeholde restproduktion under containerombytning.

Stationært anlæg MP  - med sidelift for 1100L beholdere. Stationært anlæg MP  - med lift for palletømning.
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Pressecontainere til brug på stationære anlæg - 
både MP anlæg og ST anlæg. Containerne kan 
leveres både med guillotinelukning eller til over-
dækning af hullet med en presenning. 

Vores pressecontainere er udført i en yderst 
stabil konstruktion, som sikrer containeren en 

lang levetid selv under vedvarende hård belast-
ning. Containeren er endvidere karakteriseret ved 
en nem tømningsproces. PM containeren passer til 
alle stationære pressetyper.

Containeren leveres i flere størrelser og der 
findes et bredt udvalg af tilbehør.

Pressecontainer med presenninglukning. Pressecontainer med pendeltag.

Pressecontainer med Guillotinelukning.

Model Indhold Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm)

PM 20 20 m3 4610 2395 2580

PM 24 24 m3 5450 2395 2580

PM 26 26 m3 5710 2395 2580

PM 28 28 m3 6160 2395 2580

PM 30 30 m3 6610 2395 2580

PM 32 32 m³ 6910 2395 2580
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PM Slagge container.

PM for Sneglekomprimator.

60 m3 HPA container med separat hydraulisk udpresser stempel.
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Rullekompaktor GiGANT GT 1750 fra Varig Tek-
nik & Miljø er fremragende til  at komprimere stør-
re mængder voluminøs affald i åbne containere.

Kompaktoren er en effektiv, specieldesignet ma-
skine til komprimering og neddeling af materiale i 
åbne containere. Containeren kan derved indehol-
de op til 5 gange så meget, da containeren udnyt-
tes fuldt ud, og der bliver  derved færre tømninger.

Kompaktoren kan justeres, så den passer til 
standardcontainer op til 7 meter, derved undgås 
skader som det ses ved komprimering med ren-
degraver eller gummiged. Vedvarende sammenlig-
ning har vist, at Kompaktoren er op til 50% mere 
effektiv end ved brug af rendegraver.

Med Kompaktoren er komprimeringen mere 
miljøvenlig, da maskinen kan sættes til at køre på 
strøm. Dette anbefales, når materialer som paller, 
trækasser, møbler, dåser, storskrald og andre lette 
former for metal skal bearbejdes af den rullende 
valse som knuser og komprimerer det. 
Komprimeringscyklussen foregår automatisk, hvor 
den indbyggede automatik sikrer en optimal kom-
primering.

Rullekompaktor GiGANT GT 1750 udmærker sig 
ved den robuste og servicevenlige konstruktion, 
samt den meget enkle håndtering.

Flakudgave Rullekompaktor GiGANT GT-TM 1750. Ranger Rullekompaktor GiGANT GT–T 1750.

Stationær Rullekompaktor GiGANT GT 1750.
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Rullekompaktoren kan leveres i fire udgaver

Førerhus  GiGANT GT–M 1750Mobil Rullekompaktor GiGANT GT-M 1750

Container Fraktion med Gigant GT 1750 Uden Gigant GT 1750
35 m3 Pap B19 7000 kg 1500 kg

35 m3 Paller 8000 kg 2500 kg

35 m3 Frugtkasser 8000 kg 3300 kg

30 m3 Trækasser 7800 kg 1500 kg

36 m3 Stort brændbart 5250 kg 1200 kg

35 m3 Blandet papir 10000 kg 3500 kg

35 m3 DSD-Restaffald 5500 kg 1800 kg

30 m3 Køleskabe 9000 kg 2000 kg

33 m3 Dåser 9000 kg 3000 kg

35 m3 Tønder 30–200 liter 7500 kg 2000 kg

Stationær udgave  der typisk bruges til mindre gen-
brugspladser og virksomheder med én affaldstype 
der kræver volumenreduktion.
Mobiludgaven er typisk til det store behov, hvor flek-
sibilitet er nøgleordet – maskinen er nem at manøvre 
rundt på en plads – maskinen kører på diesel og kan 
som option fås med el-aggregat. Der kan ligeledes  
tilvælges  varme i kabinen og LED projektører.

Rangerudgaven er leveret til genbrugspladser 
med begrænset plads – her kan en kompaktor 
på skinner betjene en række containere, hvilket 
sikrer en optimal brug af arealet.
Flakudgave der gør kompaktoren mobil via 
muligheden for at transportere den rundt på en 
almindelig lastbil med flak – kan bruges til at 
servicere flere pladser.
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Varig Teknik & Miljø har stor erfaring med etab-
lering af omlastestationer, og vi kan derfor tilbyde 
en løsning, som svarer til netop jeres behov. Vi 
vurderer bl.a. jeres kapacitetsbehov, antallet af 
aflæsningspladser og behovet for en forkomprime-
ring, som vil øge kapaciteten.

Endvidere er der mulighed for etablering af 
anlæg med flere containere, som kan udskiftes.
Omlastestationen betyder en reduktion af trans-
portomkostninger, da indsamlingsvognene får 
kortere afstand til tømningsstedet. Det vil samtidig 
betyde en tidsbesparelse for chaufførerne.  

På omlastestationerne håndteres både hushold-
ningsaffald og diverse industriaffald. Komprimerin-
gen af affaldet betyder bl.a., at der kan transporte-
res mest muligt ad gangen til forbrænding. 

Til en omlastestation anvendes typisk et MP-an-
læg og tilhørende pressecontainere - alle gængse 
renovationssystemer og med mulighed for både 
krog og wire. Både MP-anlægget og presse-contai-
nerne fås i forskellige størrelser, afhængig af type 
og volumen af det affald, der skal behandles. 

Tilkoblingen mellem anlægget og pressecontai-
neren foregår gennem et enkelt guillotine-system, 
som er nemt at betjene og som sikrer aflukning af 
containeren uden spild.

MP 6070 Omlastestation.



27

O
m

la
st

es
ta

ti
on

MP 2500 Omlastestation. MP 3000 Omlastestation 

MP 4050 Omlastestation igangsat 2018.

MP 3000 Bio/dagrenovationomlastestation. MP 2500 Omlastestation. MP 4050  Omlastestation.
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Varig Teknik & Miljø A/S har sammen med Hus-
mann, mulighed for at bygge kundetilpassede 
omlastestationer – billederne viser en installation 
leveret i 2018.

Mulighederne med Husmanns program af trag-
te, liftskuffer, stationære komprimatorer, rangersy-
stemer, containere og vejesystemer giver en unik 
mulighed for at tilpasse løsningen til et specifikt 
krav – den viste model er en løsning, hvor man 
omlaster bioaffald og 3 andre fraktioner. 

Med et erfaringsgrundlag der er baseret på et 
stort antal leverede løsninger – så sikrer et sam-
arbejde med Varig Teknik & Miljø A/S at projektet 
kører på skinner. 

Man er altid velkommen til at kontakte os for 
fremvisning af eksisterende anlæg – her kan man 
ved selvsyn konstatere, at når det gælder udstyr 
til omlastning, så er løsningerne fra Husmann og 
Varig Teknik & Miljø i en klasse for sig.
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Affaldsløsning på skinner
Affaldslogistik -  med et rangersystem fra Varig 
Teknik & Miljø A/S får du styr på affaldet, hvor der 
er begrænsninger i forhold til plads eller logistik.

Med Varigs rangersystem kan enkelte eller flere 
beholdere, pressecontainere, stationære pressere 
eller andre anlæg flyttes i flere retninger.

Vi har stor erfaring med etablering af rangersy-

Varianter/muligheder
• Tværrangersystem til en, to eller flere containere
• Længderangersystem
• Elektromotorisk drivkraft, hydraulisk styrbar
• Transportvogn med trækanordning og dreje-

skammel til container
• Mobilt løftebord 
• Løfte rangervogn med indbygget 

hydraulikaggregat 
• Firkant rangersystem bestående af løftevogn og 

U-rangervogn
• Rangersystem fastmonteret på komprimator
• Rullebane med og uden drev
• Containerbanegård
• Tvær– og længderangersystem i et system.

Standardtilbehør
• Skinner
• Mekanisk endestop
• Bremsemotor pr. vogn
• Aksel med hjullejer 
• Integrerede styreskinner for af- og påsætning af 

container.

Tilbehør
• Automatisk kabeltromle
• Drejekrans, manuel eller hydraulisk
• Styreskinner monteret på fast underlag  eller 

nedstøbt
• Sikkerhedsbom
• Sikring af skinnevogn med sikkerhedslysbom
• Positionsmeldinger i skinnevogn
• Digitalanlæg monteret i rangervogne
• Fuldautomatisk styring over PLC.

stemer og kan derfor tilbyde en løsning til netop 
jeres behov.

Alle containertyper fra 1,1 m³ til 60 m³ kan 
anvendes på vores rangersystemer.

Takket være flere års erfaring og udvikling af nye 
idéer har Varigs rangersystem høj funktionalitet, er 
driftssikkert og robust.

Rangersystem ombord på skib.
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beholdere til opsamling af forskellige affaldsfraktioner.
I den forbindelse stiger behovet for en effektiv og tidssparende  

rengøring af disse beholdere.
Hos Varig Teknik & Miljø A/S kan vi levere vaskeløsninger der går fra 

helt simple anlæg til fuldautomatiske vaskeanlæg med stor kapacitet.
Nedenfor gives eksempler på nogle af de løsninger vi fører.

BWA Economy
• Rengøring af beholdere på op til 360 liter
• Indvendig rengøring med højtrykssprøjtehoved
• Manuel, udvendig rengøring
• Filterkurv til groft affald
• Manuel vippeanordning.

BWA Compact
• Rengøring af enten to beholdere på op til 360 liter 

eller af én container fra 660 til 1100 liter
• Indvendig rengøring med højtrykssprøjtehoved
• Manuel, udvendig rengøring
• Filterkurv til groft affald
• Hydraulisk vippeanordning.

BWK 1300 small
• Rengøring af enten to beholdere på op til 360 

liter eller af én container fra 660 til 1.100 liter
• Indvendig og udvendig rengøring med tredi-

mensionelle sprøjtehoveder
• Kan udstyres individuelt med vandgenvinding, 

desinfektion, rengøringsmidler og automatisk 
udtømning af fast materiale

• Speciel løfte-/vippeanordning
• Automatisk, hurtigkørende låge
• Beholderrotation under rengøringsprocessen.

BWK 1300
• Rengøring af enten to beholdere på op til 360 

liter eller af én container fra 660 til 1.100 liter
• Indvendig og udvendig rengøring med tredimen-

sionelle sprøjtehoveder
• Kan udstyres individuelt med vandgenvinding, 

desinfektion, rengøringsmidler og automatisk 
udtømning af fast materiale

• Speciel løfte-/vippeanordning
• Automatisk, hurtigkørende låge
• Beholderrotation under rengøringsprocessen.

Rekvirer brochure 
på www.varig.dk
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• Fuldautomatisk vaskecyklus- eller 
gennemløbsvaskeanlæg til rengøring af individuelle 
beholder eller standardbeholdere op til 240L

• Pumpesystem i høj- eller lavtryksudførelse afhængigt 
af hvor beskidte beholderne er

• Rengøring indvendigt, udvendigt samt i låget og 
under bunden

• Vaskekabiner med eller uden slusedøre efter eget valg
• Høj virkningsgrad med ensartet rengøringskvalitet
• Varighed af programmer kan vælges frit
• Som standard udstyret med modem til 

vedligeholdelse via fjernbetjening
• Genvindingssystem tilpasset anvendelsesformålet.

MRA 1300 Mobilt vaskeanlæg med kapacitet 
til at vaske op til 400 stk. 240L beholdere pr 
dag.
• Rengøring af enten to beholdere på op til 360 liter 

eller af én container fra 660 til 1.100 liter
• Indvendig og udvendig rengøring med 

tredimensionelle sprøjtehoveder
• Kan udstyres individuelt med vandgenvinding, 

desinfektion, rengøringsmidler og automatisk 
udtømning af fast materiale

• Speciel løfte-/vippeanordning
• Automatisk, hurtigkørende låge
• Beholderrotation under rengøringsprocessen.

Kassevasker Varig Compact 200
• Fuldautomatisk vaskeanlæg for rengøring af 

miljøkasser
• Kapacitet 50-300 kasser/ time
• Variabel hastighed
• Indbygget transportsystem
• Top af vasker kan løftes for nem adgang 
• Vandbesparende recirkulerende system med 

filtrering
• Friskvandsefterskyl
• Kan håndtere forskellige størrelser af miljøkasser
• HMI panel for betjening af maskinen
• Automatisk vandpåfyldning samt integreret 

varmesystem
• Plug and Play installation
• Rustfri konstruktion.
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Lift med gaffellommer for truck

Mobile og stationære lifte

Skuffelifte

Stabil liftløsning til tømning af mobile containe-
re – kan tage containere i forskellige størrelser og 
forskellige fabrikater.

Meget fleksibel og nem at flytte ved hjælp af 
gaffeltruck – sparer tid og håndtering
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Neddelere fra Varig Teknik & Miljø kan anvendes til 
alt lige fra pap, metalspåner, plastik, små træstyk-
ker og grene til rodklumper, paller og stort brænd-
bart. Når materialet er neddelt, er det klar til videre 
forarbejdning eller komprimering i komprimator.

Neddelerne sørger for en reduktion af affaldsvo-
lumen, hvilket i sidste ende betyder lavere trans-
portudgifter. Desuden har de den fordel, at affaldet 
neddeles direkte, hvor det findes.

Maskinerne fås både som hurtigløbende (HL II 
1622) og langsomløbende (HL II 1414 og 1417). 
Til begge typer fås en række ekstraudstyr, der 
monteres efter ønske. Vi kan tilbyde en totalløs-
ning, der er skræddersyet til jeres behov.

Kapacitetsmæssigt spænder neddelerne vidt: 
Fra 2 m3/time op til 200 m3/time.
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Varig Teknik & Miljø A/S fører 
et bredt sortiment af vertika-
le kvalitetsballepressere fra 

tyske DIXI. Med det store program fra DIXI, sikrer 
vi en optimal løsning, hvor håndtering af forskellige 
affaldstyper er optimeret i forhold til mængder og 
typer. Med en ballepresse kan der håndteres både 
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r pap, papir, forskellige plasttyper, dåser og tønder 
– der er mulighed for at vælge en løsning, hvor 
samme presse kan håndtere flere typer samtidig. 
Fra DIXI 10S er alle maskiner udstyret med LED 
display hvor der nemt vælges affaldstype, balle-
størrelse og cyklustider, dette optimerer det daglige 
arbejde med ballepresserne.

DIXI 4 S

√ 4 tons pressekraft
√ Ballevægt fra 30 – 50 kg* (600x600x550 mm)
√ Kort cyklustid
√ ifyldning fra toppen
√ Dimensioner  H:1425; B:765; D:935 mm.

√ 6 tons pressekraft
√ Ballevægt fra 40 – 60 kg* (550x700x700 mm)
√ Mulighed for udbygning med flere kamre
√ Kort cyklustid
√ Et pressestempel til flere kamre
√ Dimensioner  H:1770; B:860; D:1000 mm.

√ 60 tons pressekraft
√ Ballevægt fra  

350 – 500 kg*  
(1100x1200x800 mm)

√ Lav totalhøjde –  
let installation

√ Kort cyklustid
√ Let skifte mellem  

materialer – pap  
eller plastfolie

√ Kan bindes med straps eller wire
√ Autostart
√ Automatisk balleudkast/udbalning
√ Dimensioner   

H:2170; B:1890; D:1400 mm.

√ 25 tons pressekraft
√ Ballevægt fra  

250 - 320 kg* (1200x800x1100 mm)
√ Autostart
√ Kort cyklustid
√ Stor ifyldningsåbning
√ Dimensioner   

H:3170 (2240); B:1600; D:1300 mm.

√ 8,5 tons pressekraft
√ Ballevægt fra 50 – 80 

kg* (700x700x490 mm)
√ Kort cyklustid
√ Autostart
√ Dimensioner   

H:1920;  
B:720; D:1000 mm.

√ 18 tons pressekraft
√ Ballevægt fra 120 –  

180 kg* 
(700x1100x700 mm)

√ Autostart
√ Kort cyklustid
√ Let skifte mellem pap 

eller plast
√ Dimensioner  H:1970; 

B:1520; D:950 mm.

DIXI 5 S

DIXI 10 S DIXI 18 S

DIXI 25 S/FP DIXI 60 S
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Model Dixi 30 SLK Dixi 40 SLK Dixi 50 SLK Dixi 60 SLK
Motor 16,1 kW 16,1 kW 31,1 kW 31,5 kW

Pressekraft 30 ton 40 ton 50 ton 60 ton

Cyklustid 29 sek. 20 sek. 11 sek. 13 sek.

Åbning BxH 125 x 73 cm 125 x 73 cm 125 x 73 cm 155 x 100 cm

Ballevægt 150-250 kg 200-350 kg 280-500 kg 350-600 kg

Ballestørrelse 80x80x30-160 cm 80x80x30-160 cm 80x80x30-160 cm 110x80x30-160 cm

Dimensioner LxBxH 600x210x195 cm 600x210x195 cm 600x210x195 cm 685x251x197 cm

Halvautomatisk presse for kunder med mellemstort 
volumen af pap, papir eller plastik. Nedenstående 
model er udstyret med lift – fås også for manuel 
ifyldning.

Det funktionelle og robuste design sikrer en nem 
og sikker betjening – og med korte cyklustider, 

Helautomatisk presse for kunder med stor volu-
men af pap, papir eller plastik.

Her er der mulighed for tilpasning efter individu-
el behov og ønsker.  Maskinen leveres med auto-
matisk binding med 3 eller 5 tråde. Ballelængden 
kan indstilles manuelt og elektronisk (fra 30 – 160 

cm). Ballerne bliver kontinuerligt og automatisk 
ballet ud. Stort LCD-display. Der er mange mulig-
heder for ifyldning af pressen f.eks. manuelt med 
tragt, med tipcontainer, transportbånd, eller  med 
beholderlift.

Model Dixi 60 SLD
Motor 7,5 kW

Pressekraft 60 ton

Cyklustid 47 sek.

Åbning BxH 99 x 111 cm

Ballevægt 370-410 kg

Ballestørrelse 80x110x120 cm

Dimensioner LxBxH 508x172x203 cm

nem manuel afbinding og udbalning, sikres et godt 
arbejdsmiljø. Det kompakte design gør at maski-
nerne kræver et minimum af plads for installation.

Varig Teknik & Miljø A/S står altid til rådighed 
med råd og vejledning, for at sikre den mest opti-
male løsning, både nu og i fremtiden.
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For rationel håndtering af store mængder materi-
ale som pap, papir, plast, halm, tørv, affald m.m. 
er en ballepresse med stor kapacitet den bedste 
løsning – med kanalpresse fra tyske Europress  får 
man 25 års erfaring med i købet – kanalpressen 
er bygget til kontinuerlig drift af baller i størrelse 
800x800x1200 (længde af baller kan indstilles fra 
400-1200 mm), der presses med op til 210 t, så 
komprimeringsgraden er stor. Ballerne afbindes 
med 5 rækker ståltråd og maskinen er forberedt 
for trådruller op til 500 kg.

Pressen kan betjenes automatisk - i forbindelse 
med den store tragt og det store presserum 
betyder det, at der kan håndteres store mængder 
materiale. 

Sammen med pressen kan der leveres 
transportbånd og transportører i forskellige 
sammensætninger – dette giver mulighed for stor 
fleksibilitet og optimal håndtering af materialet.

Der er også mulighed for foliering af de færdige 
baller, dette beskytter mod vejrlig og forhindrer, at 
der ikke unødigt spildes under transport.

Bundet med wire
Afbinding kan vælges som 
sideafbinding, topafbinding 
eller begge dele.

Bundet med ballesnor
Afbinding kan vælges som 
sideafbinding, topafbinding 
eller begge dele.

Plast - restprodukt, ballet og bundet med ballesnor.

Husstandsindsamlet plast ballet og bundet med wire. Paphåndtering i distributionscenter, ballet og bundet 
med wire.
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Mobile ballepressere

Transportbånd

I forbindelse med vores løsninger indenfor balle-
pressere, omlastestationer og sorteringshaller, har 
Varig Teknik & Miljø A/S mulighed for at levere 
løsninger der omfatter kædebåndstransportører, 
glidende båndtransportører, stålpladetransportører 

og bæltebåndstransportører. Vi tilbyder vores kun-
der detaljeret og tilpasset rådgivning om mulighe-
derne  i forbindelse med disse anlæg.

Med en mobil ballepresse får man en fleksibel løsning 
der kan dække et varieret behov – maskinen kan 
presse både pap, papir, folie og flere andre materialer.

Maskinerne kan leveres med krogoptræk eller som 
anhænger – det er derfor nemt at flytte maskinen fra en 
lokation til en anden. 

Mobilversionen presser med 60 t og binder med 5 
tråde.
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vagthavende driftsleder eller Varig`s serviceafdeling 
hurtigt kan alarmeres ved nedbrud eller fejl på 
anlægget. Dermed er det muligt helt at undgå 
eventuelle driftsstop eller begrænse dem til et 
absolut minimum. Systemet er fremtidssikret med 
hensyn til ny lovgivning, nye brugermuligheder 
samt udvidelse af fraktionsmuligheder.

• Hver enkelt affaldstype (fraktion) bliver målbar
• Enkel og nøjagtig  

afregning over for de enkelte brugere
• Nøjagtigt overblik over affaldsmængder for kun-

derne
• Reduktion af omkostninger til forbrænding
• Spild nedbringes
• Miljømæssig gevinst gennem sortering i korrekte 

fraktioner
• Maksimal udnyttelse af maskiner og udstyr
• Optimalt værktøj til planlægning af transport af 

fulde containere
• Fremtidssikret til at overholde fremtidige krav og 

regler inden for affaldsbehandling.
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Affaldssystem der er godkendt til brug i butikscen-
tre, hvor flere brugere kan benytte samme system. 
Hver bruger har sin individuelle nøgle som iden-
tifikation over for systemet. Brugeren vælger en 
container og fører herefter sin nøgle forbi displayet 
foran containeren. Herefter åbnes låget og affaldet 
kan fyldes i, hvorefter låget lukkes. Vægten af det 
indkastede affald er nu registreret under brugerens 
nøglenummer med dato og klokkeslæt. Hver enkelt 
vejning lagres i en lokal vejecomputer. Med jævne 
mellemrum overføres opsamlet data til en central 
server via en sikker internetforbindelse. 

Afhængigt af den rolle, man har fået tildelt i 
systemet (f.eks. administrator, kunde, bruger eller 
renovatør), har man adgang til forskellige niveauer 
af de registrerede data. Det er bl.a. muligt at se 
status på de enkelte affaldstyper (fraktioner), 
f.eks. fejlmeldinger, eller få en status over, hvor 
mange kg der aktuelt er fyldt i den pågældende 
komprimator. De opsamlede data kan danne 
grundlag for diverse rapporter og anvendes til 
regnskab og statistik over det affald, der går 
gennem systemet. 

Renovatøren kan løbende overvåge containerens 
fyldningsniveau og reagere, såfremt niveauet 
nærmer sig fuld. Hermed åbnes mulighed for at 
begrænse kørsel med halvtomme containere. Med 
andre ord: Der kan fremover transporteres mest 
muligt affald pr. kørt kilometer.

Systemet kan sende en række alarmer, hvorved 

Tromleindkast 
med 
vejesystem.



39

S
ta

ns
z 

S
ka

kt
sy

st
em

er

Affald og linned skaktsystemer til 
Sundhedssektoren

Affaldshåndtering I sundhedssektoren
Forbedrer logistikken med et skaktsystem
Gør smart brug af tyngdekraften og fjern brugt linned og 
affald direkte fra afdelingerne med et skaktsystem for både 
affald og linned. Reducer antallet af håndteringer effektivt 
og hygiejnisk.

Sorteringsmuligheder
For mere lagerkapacitet og optimale sorteringsmuligheder, 
er der mulighed for en 4-containers karrusel løsning eller et 
lineært håndteringssystem med op til 8 beholderpladser.
Fordi det er muligt med en komplet to til seks 
eller flere forskellige automatiske affalds-
strømme, kan generne med at håndtere 
affaldet blive reduceret til et absolut 
minimum.

Linned skaktsystemer til hotelsektoren
Med Varig/Stansz linned skaktsystem, holdes elevatorer, 
gange og trapper fri for linned.Dette skaber et mere be-
hageligt miljø, hvor arbejdet kan gøres hurtigere og mere 
effektivt.
Fjern linned direkte og hurtigt fra hver etage. Efter at være 
blevet smidt direkte gennem en indkastluge, falder det 
brugte linned ned i linnedrummet i stueetagen eller kælde-
ren.Systemet eliminerer bunker af linned på etagegange. 
Derved får hotelgæsterne et mere behageligt ophold.
Gør smart brug af tyngdekraften og spar omkostninger og 
plads.
Integrer Varig/Stansz’ skaktsystem på 
dit hotel og oplev bekvemmeligheden 
ved effektiv affaldshåndtering.

Rekvirer brochure 
på  www.varig.dk

Rekvirer brochure 
på  www.varig.dk

Tromleindkast 
med 
vejesystem.
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MGB 60 l 80 l 120 l 140 l 190 l 240 l 360 l

Lav Høj Lav Høj

Volumen (l.) 60 60 80 80 120 140 190 240 360

Vægt (tom beholder) (kg) 7,5 10 9 10 11 12 14 15 23

Max ifyldningsvægt (kg) 40 40 40 40 48 56 76 96 136

Total højde (mm) A 660 940 865 940 940 1060 1060 1060 1080

Total bredde (mm) B 440 440 440 440 480 480 525 575 580

Total dybde (mm) C 500 500 500 500 540 550 530 730 875

Øvre kant på kam (mm) D 595 875 800 875 870 1010 980 990 1000

Hjuldimeter (mm) E Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200/250 Ø200/250 Ø200/250 Ø200/250 Ø200/300

MGB 660 l 770 l 1100 l MGB 1100 l

Fladt låg Rundt låg

Volumen (l.) 660 770 1100 Volumen (l.) 1100

Vægt (tom beholder)(kg) 43 46 54 Vægt (tom beholder)(kg) 66

Total højde (mm) A 1190 1350 1335 Total højde (mm) A 1460

Total bredde (mm) B 1360 1360 1360 Total bredde (mm) B 1360

Total dybde (mm) C 780 780 1030 Total dybde (mm) C 1050

Øvre kant på kam (mm) D 1085 1240 1230 Øvre kant på kam (mm) D 1230

I standard udgave er hjulene på MGB udstyret med en 
gummiprofil i Ø 200 mm – på forespørgsel kan MGB 140 l, 
190 l og 240 l leveres med Ø 250 mm hjul.

Som tillæg, kan Varig levere MGB 360 l med 300 mm 
hjul, dette sikrer en god mobilitet og manøvredygtighed på 
ujævnt terræn og i sne.

Træksystem – Egnet til træk af flere 4-hjuls behol-
dere over længere afstande- som f.eks. i lufthavne, 
hospitaler og større industrivirksomheder.

Retningsbestemt styresystem på de bagerste hjul, 
sikrer at de sammenkoblede beholdere kører i en 
lige linje.

I henhold til EN 840, der tages forbehold for tekniske ændringer.

I henhold til EN 840, der tages forbehold for tekniske ændringer.



41

Ti
lb

eh
ørRullegardin

Hurtig og nem afspærring af indkast på komprimator – sikrer at affald bliver i 
komprimatoren under transport.
Hjælper ligeledes som beskyttelse mod vind og vejr – der er mulighed for at få 
tekst eller logo på rullegardinet.
Rullegardinet er fremstillet i en kraftig presenning, der sikrer lang levetid.

Styreskinner/køreplade
Beskytter underlag og sikrer korrekt placering af komprimator eller container.
Med påsvejset stop forhindres påkørsel af rampe/mur.

Ballesnor til ballepresser
Vi har ballesnor i forskellige dimensioner til de fleste maskintyper.
Ring og hør nærmere på 7023 1041

Ståltråd til horisontal ballepresser
Vi har ståltråd i forskellige dimensioner til de fleste maskintyper.
Ring og hør nærmere på 7023 1041

Varig Transponderkontrol 
Berøringsfri transponderkontrol ”komprimator klar” (erstatter nøglekontakten i 
betjeningspanelet) er et system, hvor der monteres en boks på komprimatoren, 
der kommunikerer med en transpondernøgle, i en nærmere defineret afstand.
Når man som operatør er inden for ”operatørzonen” registrerer systemet trans-
pondernøglen – maskinen er klar og kører når der trykkes ”start”.
Hvis operatøren, der bærer transpondernøglen, bevæger sig ud af overvåg-
ningszonen, vil komprimatoren stoppe. Når man bevæger sig ind i operatørzo-
nen igen, kan man starte maskinen igen.
Hver transpondernøgle kan kodes til at betjene flere komprimatorer.

Køle- og Ozonanlæg
Vores nye Køle- og Ozonanlæg har en kølekapacitet på 2,2 kW.
Med en indbygget ozongenerator er anlægget særlig velegnet til komprimatorer 
med hydraulisk låg, da disse lukker langsomt efter brug.
Ozonanlægget forhindrer, at lugten kommer ind i lokalet. Anlægget er monteret 
separat. Montøren afbryder de 2 rør og mobilkomprimatoren er klar til tømning.
Der er mange fordele ved at have enheden monteret separat. Når en mobil-
komprimator f.eks. skal tømmes, er der risiko for, at hydraulikolie løber ind i 
køle– og ozonanlægget.  Dette vil ikke ske med denne løsning.

Varig Vakuum
Varig Vakuum, til fjernelse af uønsket lugt.
Med vort egenudviklede anti-lugtsystem skaber vi et vakuum i containeren eller 
komprimatoren. Luften renses derefter meget effektivt. 
Vores ekstremt effektive og energieffektive vakuum system er noget helt nyt på 
markedet. Man behøver bare at koble en slange til komprimatoren eller contai-
neren som lugter dårligt – derefter klarer  systemet resten.
Varig Vakuum fås i 2 versioner - 50 m3/t og 100 m3/t.
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Varig Værksted
Med et hold af dygtige smede med mange års 
erfaring, er vi altid klar til at udføre  vedligeholdel-
sesarbejde og reparationer.

På vores værksted har vi også mulighed for 
at hjælpe vores kunder med specieltilretninger 
og opbygning af større håndterings- og 
sorteringsanlæg – ring gerne til vores værksted og 
få tilbud på dine opgaver.

Vores folk er ofte ude på opgaver – både med 
opbygning af køreplader/styreskinner og større 
montageopgaver som f. eks. omlastestationer.

Varig Lager
Vi er lagerførende med reservedele/sliddele til Hus-
mann´s komprimatorer.

Vores lager sørger for hurtig ekspedition af 
indkomne ordrer og som oftest er det dag til dag 
levering, der sikrer at vedligehold kan udføres 
uden down tid.

Vi hjælper også gerne med fremskaffelse af 
reservedele til andre mærker af komprimatorer og 
ballepressere.

Hos Varig er det også muligt at købe bindebånd 
til diverse størrelser ballepressere.

Gennem flere år har vi været forhandler af reser-
vedele til U-lift – vi foretager også reparationer af 
U-lifte på vores værksted.

Har du brug for hjælp, så kontakt os på telefon 
70 23 10 41 ”Lager” # 2
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Varig Teknik & Miljø tilbyder service i hele landet. 
Vores fuldt udrustede servicevogne betjenes af et 
hold erfarne og faguddannede serviceteknikere 
og vi har således ’rullende’ serviceenheder, som 
dækker hele landet.

Med vores serviceenheder, der står til rådighed 
i en vagtordning 7 dage om ugen, bestræber vi os 
på at afhjælpe eventuelle nedbrud eller andre pro-
blemer med anlæggene samme dag. Vi kan altid 
garantere, at vi inden for 24 timer er i gang med at 
afhjælpe.
 
Planlægning og overblik for vores kunder
Al planlægning af service og vedligehold samt evt. 
reparationer sker i samarbejde med vores ser-
vicechef, som via sit ressource- og planlægnings-
program har overblik over hver enkelt maskine og 
dens historik - samt et her og nu overblik over den 
enkelte serviceenheds planlagte opgaver.

Alle serviceenheder er online med vores ressour-
cestyringssystem og vil derfor altid kunne orien-
tere sig om maskinens historik og have adgang til 
aktuelle diagrammer og tegninger.

Ved service- og sikkerhedseftersyn udarbejdes en 
servicerapport, som vil blive fremsendt til kunden 
umiddelbart efter at arbejdet er udført. 

Denne rapport vil samtidig blive arkiveret sammen 
med den historik, der er på en enkelte maskine. 
Yderligere vil det være muligt for kunden at rekvire-
re et udvalg af rapporter for den enkelte maskine 
eller den samlede maskinpark.

Kontakt til Varig Service
Mandag – torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag kl. 07.00 – 13.15
Kontakt Tlf.: 70 23 10 41
 
Fredag kl. 13.15 – 17.00
Lørdag, søndag
og udvalgte helligdage kl. 08.00 – 17.00
Kontakt Tlf.: 22 12 66 10
 
Service- og sikkerhedseftersyn
I henhold til gældende lovgivning tilbyder vi at 
udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på maskinen 
1 gang årligt. Vi anbefaler dog, at der yderligere 
udføres et serviceeftersyn årligt. 



Varig Teknik & Miljø A/S
Varig Allé 1
4180 Sorø
Telefon: 70 23 10 41

www.varigteknik.dk
info@varigteknik.dk

Få en Varig løsning 

- kvalitet der holder


