
VConsyst
Nedgravde avfallscontainere



PRODUSERT AV
VConsyst

VConsyst har hatt kunnskap og erfaring for å utvikle høykvalitets containere, 
programvare og elektronikk i 30 år. Containerne er produsert på egne fabrikker i 
Tyskland og Nederland.

Innsamling av avfall er forskjellig i alle 
land. En utfordring som krever fleksibi-
litet. VConsysts tre samlingskonsepter 
er grunnlaget for allsidige, tilpassede 
løsninger.

AVFALLSINNSAMLINGSSYSTEMER
Skreddersydde avfallscontainere, 
bygget for å vare. Den internasjonale 
kvalitetstandarden for kvalitet, levetid 
og brukervennlighet.

SMARTE CONTAINERE
Et fleksibelt  konsept for å optimalisere 
avfallsinnsamlingsprosessene. Kan 
tilpasses enhver modell og hvilken som 
helst type container. Kan skreddersys 
sømløst til din situasjon.

RUTEOPTIMALISERING
Logistikkløsningen muliggjør en drastisk 
kostnadsreduksjon på opptil 40% og 
mye lavere CO2-utslipp

KOMPLETT 

PRODUKTPROGRAM

STROMBERGS-PLAST.NO

Metro UrbanMetro Classic

Metro Everest Metro Evolution



For alle typer avfall

AVFALL UNDER BAKKEN CONTAINERADMINISTRASJON SOM GIR
MAKSIMAL OVERSIKT

Fordelene med nedgravde avfallscontainere er åpenbare. 
Renere offentlige rom, mindre søppel i gatene og mu-
ligheten for å spare plass. Innbyggere kan alltid enkelt 
kaste avfallet. Videre kan du effektivt innhente avfallet 
med et tømmesystem etter eget valg. Den attraktive 
utformingen av de kompakte innkasthusene vil skred-
dersys dine ønsker og vil sømløst få et visuelt innpass i 
omgivelsene.

Med vår container og lokasjonsmodul kan du administre-
re de grunnleggende opplysningene til containerne dine. 
Du vil umiddelbart få et komplett, klart bilde av statusen 
til dine containere, stedene, historien og garantien. Con-
tainer og plassering er en del av vår programvarestyring 
VConsyst Dynamics og er tilgjengelig 24/7 via smarttele-
fon, nettbrett og bærbar PC.



Med VConsyst avfallsinnsamlingsystemer vil du investere i kvalitet uten 
kompromiss. Du får de beste garantiene for holdbar, langsiktig driftsikker-
het. Vi produserer og leverer avfallscontainere over hele verden som har 
en slitesterk, helsveiset konstruksjon. De er produsert med høy kvalitet i 3 
mm tykt stål. I Europa er over 60 000 VConsyst nedgravde avfallscontai-
nere i bruk, og dette tallet øker raskt.

Den ultimate avfallshåndteringen
Vandalismebestandig konstruksjon laget av 3 mm tykt stål

Fullt varmegalvanisert konstruksjon mot rustdannelse

Lang levetid

Lav total eierkostnad

VConsyst avfallscontainere vil holde seg svært godt selv i det offentlige 
rom. Den eksepsjonelt solide konstruksjonskvaliteten og beskyttelseslaget 
mot grafi tti gjør dem mindre utsatt for hærverk. Det vil forhindre høye 
rengjørings- og reparasjonskostnader, samt frustrasjon forårsaket av 
containere som ikke er i bruk grunnet reparasjoner.

Sikker mot vandalisme

Takket være det spesielle designet gir containerne mulighet for å benytte 
opptil 70% gjenbrukt stål i produksjonen. I betongkassene kan opptil 80% 
sekundære byggematerialer gjenbrukes. Etter levetiden, kan containerne 
bli fullt resirkulert for lik gjenbruk av materialene. Betongkassene har en 
levetid på opptil 40 år.

Fullt resirkulerbar

SLITESTERK TOPP KVALITET
GIR PÅLITELIGHET



Er containeren ute av drift som følge av en feil? Da er det sannsynlig at avfall istedenfor har blitt plassert ved siden av containeren. 
Dette resulterer i søppel i gatene og ekstra kostnader for rengjøring og innsamling. Med VConsyst kan du unngå dette vanlige pro-
blemet. Du kan stole på pålitelig drift, selv etter mange års bruk.

Ingen ulemper. Ingen ekstra kostnad

Den ultimate 
avfallshåndteringen

Fullt nedgravde, delvis nedgravde og bunntømte 

overflatecontainere

Innkasthus i forskjellige design

Tilgjengelig med alle typer innkast- og tømme-

systemer

Kapasitet fra 2 til 7 m3

Standardversjoner tilgjengelig med fire forskjellige 

modeller og betongkasser

Mulighet for å tilpasse containere i eksisterende 

betongkasser

Batteri eller solenergi; levetid opptil 10 år

Brukervennlig

Det er enkelt å kaste avfall og tømme containeren

Attraktiv og kompakt design som kan skreddersys til 

omgivelsene

Innehar HKZ sertifisering for funksjonshemning

I tillegg til EN 13071 (TÜV testet), designet for 

kravene til løfteutstyr

GIR PÅLITELIGHET



Smart adgangskontroll kan identifi sere,  autorisere og spore avfallsdepo-
nering fra innbyggerne. Containeren vil varsle når det er behov for tøm-
ming, rengjøring eller vedlikehold. Dette gjør at du kan ta nødvendige tiltak 
i tide, for eksempel å sende ut teknikere og effektivt bruke kjøretøyene. Du 
får også alltid en fullstending oversikt over containernes status. I tillegg vil 
du være oppmerksom på relevant informasjon som bruk, misbruk eller for 
eksempel brann i containeren.

Teknologien bak de smarte containerne er Chiplock      4.0. Den intelligente 
adgangselektronikken kommuniserer fyllingsnivået og andre data til din 
administrasjon. Du kan velge nivå på fyllingsgrad ved antall innkast eller 
ved bruk av sensorer. Videre vil du alltid ha et klart innblikk i bruken, hvor 
ofte det tømmes og når det er rengjort. Chiplock ® 4.0 er også en robust 
elektronisk lås for dine containere. Tilgang kan fås med et NFC-chipkort, 
bankkort eller mobiltelefon og kan knyttes til ethvert betalingssystem.

Chiplock 4.0
Intelligent adgangselektronikk

®
®

Som et tillegg til Chiplock     4.0-teknologien er det Chiplock     IoT-sen-
soren, som gir levende data om fyllnivå. Dette gjør det mulig effektivt å 
forutse de rette tidspunktene for tømming, og endre innsamlingsruter 
tilsvarende. Den energieffektive Chiplock     IoT-sensoren har en levetid på 
opptil 10 år.

Chiplock IoT sensor
Fremtidssikker avfallsinnsamling 

®
® ®

®

Du har alltid en 
klar oversikt over 

antall innkast, hvor ofte 
det tømmes og når det er 
rengjort.



Fleksibelt

Digitalt adgangskort for tilgangsikkerhet

Brukergrensesnitt for samhandling med innbyggere

Mulighet for forhåndsbetalte og andre betalings-

systemer

NFC-teknologi tilgjengelig for tilgang med bankkort 

eller mobiltelefon

Perfekt skreddersydd

Modulær, kan implementeres der det er behov

Kompatibel med alle andre containere

Egner seg for forskjellige avfallsinnsamlingstyper

Incognito-modul for private data

Batteri eller solcelle; levetid opptil 10 år

Egner seg for forskjellige avfallsinnsamlingstyper

Incognito-modul for private data

Batteri eller solcelle; levetid opptil 10 år

Den nettbaserte programvareplattformen for enkelt å kontrollere din VConsyst-container ved hjelp av 
bærbar PC, smarttelefon eller nettbrett. Det modulære oppsettet betyr at Dynamics kan skreddersys til 
dine spesifi kke informasjonsbehov. Du får nøyaktig innsikt i dine avfallsinnsamlingsprosesser.

VConsys Dynamics



Fleksibelt
Digitalt adgangskort for tilgangsikkerhet

Brukergrensesnitt for samhandling med innbyggere

Mulighet for forhåndsbetalte og andre betalingssystemer

NFC-teknologi tilgjengelig for tilgang med bankkort eller mobiltelefon

Du vil ha alle dataene du trenger for å forbedre servicenivået ditt. Innbyggere vil alltid kunne kaste avfallet i en ren container som 
kun kan åpnes med en brikke, noe som gjør den mer sikker mot vandalisme. Fordi du vet når vedlikehold er forfalt og blir straks 
varslet om funksjonsfeil, kan du effektivt planlegge mulig bruk av teknikere og kjøretøy. Innbyggernes tilfredshet om kommunika-
sjon og nøyaktighet vil øke. Folk vil føle seg mer motivert for å kildesortere, og du vil skape mer støtte for å kontrollere hvordan 
mennesker behandler sin avfallshåndtering.

Bedre Service

Ved å optimalisere samleprosessen med de avanserte, tilpassede mulighetene som VConsyst smarte containere tilbyr, vil du kunne 
drastisk redusere kostnader for avfallsinnsamling. Bunnlinjen vil være en betydelig lavere total eierkostnad og fordeler for miljøet.

Lavere totale eierkostnader



Med VConsyst ruteoptimaliseringsmodulen, vil du bringe logistikken for 
tømming av avfallscontainere til et betydelig høyere nivå. Intelligent pro-
gramvare gir deg mulighet til å kombinere informasjon på fyllingsnivåene 
på containerne. Dette gir deg mulighet til å opprette optimale innsam-
lingsruter og direkte kommunikasjon til kjøretøyene dine. Fordelene kan 
gi opptil 40% lavere avfallsinnsamling. Dette øker bærekraft og bedrer 
kvaliteten på tjenester.

Spar opptil 40% av dine 
innsamlingskostnader med 
VConsyst ruteoptimalisering

Mer enn et kostnadsbesparende tiltak

Mindre kjøring: opptil 40% mindre CO2-utslipp

Sjeldnere tømming betyr lavere investering i fl åten 

din

Lagring, planlegging og drift; optimal effektivitet

Vesentlige kostnadsreduksjoner knyttet til drivstoff 

og arbeidskraft

Transparent planlegging og effektiv kontroll

Mindre trafi kk; redusert kø i sentrum av byen



Fleksible innsamlingsruter Dynamiske ruter

For maksimal effektivitet beregner denne avanserte 
modulen det perfekte øyeblikket for at containeren skal 
tømmes basert på fyllingsgrad, antall ganger det har 
blitt åpnet og vekt. Systemet vil også sjekke tilgjengelig-
heten på kjøretøyer og veier. Denne blandingen av data 
muliggjør smart, transparent planlegging. Modulen er en 
del av Dynamics, det brukervennlige styringsprogram-
met til VConsyst.

Velg mellom 2 effektivitetsnivåer

For å sikre en nøye samordnet innsamlingsprosess, 
benytter denne modulen måling på fyllingsgrad. Man 
måler det gjennomsnittlige fyllingsnivået over tid, eller 
hvor mange ganger trommelen åpnes. Dette gir data 
som kan hjelpe til med å bestemme hvilke containere 
som er fulle. Dette gir deg mulighet til å justere rutene 
dine tilsvarende.

For maksimal effektivitet beregner denne avanserte 
modulen det perfekte øyeblikket for at containeren skal 
tømmes basert på fyllingsgrad, antall ganger det har 
blitt åpnet og vekt. Systemet vil også sjekke tilgjengelig-
heten på kjøretøyer og veier. Denne blandingen av data 
muliggjør smart, transparent planlegging. Modulen er en 
del av Dynamics, det brukervennlige styringsprogram-
met til VConsyst.11Fleksible innsamlingsruter1Fleksible innsamlingsruter

For å sikre en nøye samordnet innsamlingsprosess, 1For å sikre en nøye samordnet innsamlingsprosess, 
benytter denne modulen måling på fyllingsgrad. Man 1benytter denne modulen måling på fyllingsgrad. Man 
måler det gjennomsnittlige fyllingsnivået over tid, eller 1måler det gjennomsnittlige fyllingsnivået over tid, eller 
hvor mange ganger trommelen åpnes. Dette gir data 1hvor mange ganger trommelen åpnes. Dette gir data 
som kan hjelpe til med å bestemme hvilke containere 1som kan hjelpe til med å bestemme hvilke containere 
som er fulle. Dette gir deg mulighet til å justere rutene 1som er fulle. Dette gir deg mulighet til å justere rutene 
dine tilsvarende.1dine tilsvarende.1



Fleksibelt

Digitalt adgangskort for tilgangsikkerhet

Brukergrensesnitt for samhandling med innbyggere

Mulighet for forhåndsbetalte og andre betalings-

systemer

NFC-teknologi tilgjengelig for tilgang med bankkort 

eller mobiltelefon

Sluttbrukeren får også nytte av en rekke viktige fordeler. 
Folk vil alltid kunne kaste avfallet i en ren beholder. Det 
vil bli betydelig mindre irritasjon grunnet søppel i gatene. 
Det vil også forbedre motivasjonen til å kaste avfall i 
containeren og for eksempel delta i avfallssorteringsini-
tiativer.

Fornøyde innbyggere

Bedre servicenivå og inntrykk

Mindre irritasjon grunnet fra søppel i gatene

Ingen ekstra innsamlingssteder nødvendig

Vesentlig reduserte tilleggskostnader

Det vil bli betydelig mindre 
irritasjon grunnet søppel i 
gatene.



Stadig fl ere kommuner, interkommunale selskaper og andre kunder velger våre 
VConsyst innsamlingsløsninger, innovatøren av moderne avfallscontainere og 
markedsleder i Europa. Vi har alltid hatt en lidenskap for toppkvalitet og smarte, 
innovative løsninger. Sammen er disse styrken til våre innsamlingskonsepter. 
Innsamling av avfall betyr høsting av råvarer. Basert på den ideen, tar vi sikte på å 
bidra til overgangen til en bærekraftig, renere verden.

Smart avfallshåndtering gir et 
renere og bedre miljø

Det er ingen tid å kaste bort! Spør oss!
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om skreddersydde løsninger

Strømbergs Plast AS
Stallbakken 7, 2005 Rælingen
Postboks 3, 2029 Rælingen

Telefon: 64 80 29 00
offi ce@strombergs-plast.no
www.strombergs-plast.no

Eksklusiv VConsyst partner i Norge


