
HABA MEGA -  Underjordiska 
komprimatorer

Habagroup erbjuder mångsidiga och miljövänliga 
lösningar för avfallshantering. Produktsortimentet 
erbjuder lösningar som uppfyller kraven för modern 
avfallshantering, från små avfallsbehållare till stora.

Förutom avfallshanteringslösningar skräddarsydda för 
att matcha kundens behov. Målet med Habagroup är 
att erbjuda människor en säkrare och hälsosammare 
livsmiljö idag och för framtiden.
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HABA MEGA avfallskomprimator är ett 
utrymmesbesparande och elegant system för 
alla platser där miljön skapar utmaningar för 
designern. Det finns bara en liten soptunna på 
marken. Monteringen under jord består av två 
enheter: en container med en metallram och en 
komprimator. Installation av det hydrauliska 
HABA MEGA-systemet i en färdig grop tar bara 
cirka tre till fyra timmar. Systemet är väl lämpat 
för alla typer av avfall och är en effektiv lösning 
för återvinning.

HABA MEGA-systemet kan dimensioneras för 
att matcha platsen. Standardstorlekar för 
kompaktorer är 10m3, 16m3 och 20m3. I stora 
HABA MEGA-lösningar rymmer den 
underjordiska kompaktorn mer än 100 m3 
okomprimerat avfall. En stor och sval behållare 
möjliggör längre tömningsintervall. Både 
ekonomiska och ekologiska besparingar görs i 
avfallstransportkostnader.

Den osynliga jätten av avfallshantering

Snabb i drift

Tack vare det diskreta HABA MEGA-systemet kan 
mellanlagring avfall förverkligas på ett snyggt 
och säkert sätt även på krävande platser.

En underjordisk mellanlagringslösning förblir 
sval året runt och både uppsamlingsbehållaren 
och miljön förblir mer hygieniska och luktfria.

Installation av det hydrauliska HABA MEGA-systemet i en färdig grop tar bara cirka tre till fyra 
timmar.

Kraften ligger under

Ett mångsidigt och 
hyllat system
HABA MEGA avfallskompressorsystem är lämpligt för 
nästan alla platser där ett kostnadseffektivt och 
ekologiskt avfallshanteringssystem behövs. Systemet 
kan användas för att effektivt kontrollera 
avfallshanteringen både i stora allmänna utrymmen 
och i smala inre domstolar av fastigheter i stadskärnor. 
HABA MEGA har vunnit flera internationella 
innovationspriser och referenskunder finns i många 
större städer som Moskva, Dubai, Stockholm, Zürich 
och Helsingfors..
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