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Miljø opsamlingsstation





Alt på ét sted

Nem håndtering og sikker opbevaring af
borgernes farlige og miljøfarlige affald.
aasum miljøstation er udviklet og produceret med udgangspunkt i en mangeårig erfaring med at skabe de unikke og
fleksible miljøløsninger, der samtidig modsvarer kundernes
krav og behov, og med kundens sikkerhed for altid at efterleve lovgivningen på området for modtagelse og opbevaring
af farligt og miljøfarligt affald.
Med aasum miljøstation er man sikret modtage- og opbevaringsfaciliteter til ”Alt på ét sted.” Modtage- og opbevaringsfaciliteterne er udviklet under stort hensyn til
arbejdsmiljø og ergonomi for personalet, der i dagligdagen
skal betjene miljøstationen, ligesom der er udviklet nye løsninger og teknologi omkring affaldshåndterings- og sorteringslogistik, samt et helt unikt automatisk brandslukningssystem, der sikrer miljøstationen, hele døgnet – året rundt.
aasum miljøstation er et økonomisk og praktisk alternativ
til faste bygninger, da der ikke kræves byggetilladelse. Den
er en fleksibel flytbar miljøløsning, der kan produceres og
leveres efter kundernes individuelle behov, krav og ønsker.

Miljø opsamlingsstation
Lukkede og UN–
godkendte emballagesystemer til
indsamling, opbevaring og transport af det miljøfarlige affald.
Effektiv punktudsugning med individuel placering.
Praktiske håndteringsfaciliteter
for personalet.
Effektiv sorterings- og transportlogistik af det
indsamlede affald.
Et effektivt og
unikt brandslukningssystem, døgnet rundt – året
rundt.

aasum miljø

Fra central til
lokal aflevering
Indtil nu er det kun de færreste lokale containerpladser og genbrugsstationer, der har
haft faciliteter til at modtage det miljøfarlige
affald. I stedet er borgerne blevet bedt om
at aflevere denne affaldstype på centrale
pladser eller når en særlig miljøvogn besøgte
den lokale station.
Miljøcontaineren fra Aasum Smedie gør det
muligt at gøre den centrale løsning lokal – på
en fleksibel og absolut sikker måde. I containerens indretning og design er der tænkt på
alle praktiske elementer og funktioner – fra
aflevering over opbevaring til sikkerhedsfunktioner, hvis uheldet skulle være ude.
Miljøcontaineren er indrettet...:

Efter alle kunstens regler
Miljøcontaineren fra Aasum Smedie blev
udviklet, fordi vores kunder gav udtryk for,
at de manglede denne samlede løsning, når
det gjaldt deres tilbud til borgerne. Vi har
med denne løsning taget udfordringen op
– og løst den på grundlag af den store viden
om containere og affaldssikkerhed, vi har
udviklet igennem mange år.

Fakta:
Miljøstation:
Bredde: 7,8 m.
Længde: 6,7 m.
Højde (total): 2,8 m.

Mål er som på den viste løsning.

Mål på enkeltcontainer:
Bredde: 2,45 m.
Længde: 5,82 m.
Højde: 2,38 m.
Gulv:
Bredde: 3 m.
Bredden sikrer gode tilkørselsforhold for løftevogn eller direkte læsning på fragtbil.
aasum miljøcontaineren er meget fleksibel i sin
opbygning. Modulerne kan kombineres efter behov og indretningen kan tilpasses, så den bedst
muligt opfylder jeres ønsker.

Resultatet er en løsning, der er indrettet
efter alle kunstens regler, og matcher alle
gældende miljøkrav når det gælder håndteringen af borgernes miljøfarlige affald.

Der kan tilkøbes ekstra moduler, der kan sættes sammen med den eksisterende løsning, for
eksempelvis at få mere plads, eller hvis der er
behov for bufferlager eller lignende.

Vi har således tænkt hele processen igennem fra aflevering til afhentning.

Kontakt os for yderligere information, og lad os
finde en løsning, der passer til netop jeres behov.
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Fordele og fleksibilitet...
Aasum Smedie har leveret miljøcontainere til
fem nye genbrugspladser, der drives af I/S
REFA på Lolland-Falster.
”Vi har meget positive erfaringer med miljøcontainerne fra Aasum Smedie, idet de opfylder
vores behov for fleksibilitet på genbrugspladserne. Miljøcontaineren er mobil og kan placeres
på genbrugspladsen, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Vi kan derudover flytte rundt på
miljøcontaineren uden de store omkostninger,
hvilket er en stor fordel.
Vi fik den første miljøcontainer i 2003, og
systemet virker rigtig godt. Personalet er glade
for fleksibiliteten og enkelheden i håndteringen.
Der er en klar og tydelig skiltning til de enkelte
beholdere, og det de skal indeholde, og samtidig
er det enkelt at få udskiftet de miljøfarlige beholdere, når de er fyldte. Den opfylder kravene
i henhold til miljøgodkendelsen for håndtering
af miljøfarligt affald, og er samtidig en meget
sikker løsning for opbevaring og logistik.

Vi har, i samarbejde med Aasum Smedie, udbygget miljøcontaineren, så den i endnu højere
grad passer til vores behov. Eksempelvis kan vi
tage tønderne direkte med truck og har derved
fjernet en manuel håndtering af disse.
Miljøcontaineren har samlet det hele på ét sted,
og med den enkle håndtering, den gode kvalitet
og de fleksible muligheder er den en naturlig del
af vores udstyr på genbrugspladserne i området”
Svend Aage Hansen – Driftsassistent - I/S REFA.
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Lukkede og UN – godkendte emballagesystemer.

Praktiske håndteringsfaciliteter.

Effektiv sorterings- og transportlogistik.

Et effektivt og unikt brandslukningssystem.

Et effektivt og unikt brandslukningssystem.

Indvendig eksplosionssikker belysning.

Rummelige beholdere.

Effektiv punktudsugning.

Riste der opsamler evt. spildte væsker.

Aasum Smedie udvikler og leverer dansk producerede affaldsløsninger i højeste kvalitet, med fokus på funktionalitet
og design, til offentlige og private virksomheder.
Aasum Smedie ApS blev grundlagt i 1820, og
virksomheden har siden da været i samme families eje. I midten af 60’erne begyndte Aasum
Smedie ApS at producere affaldscontainere til
hejseladsbiler, og virksomheden har siden da
udviklet sig til at være en af de førende containerproducenter i Danmark. I takt med udviklingen er produktprogrammet løbende blevet
udvidet, og er i dag et af markedets mest
omfattende, bestående af følgende produktgrupper.

aasum smedie:
• Fremstilling af jern- og stålkonstruktioner
• Klip og buk af plade, max. 8 mm i 5.000 mm
længde
• Alle former for underleverandørarbejde
• Overfladebehandling efter kundespecifikationer
• Produktionen hos Aasum Smedie ApS er
under konstant og omhyggelig kvalitetskontrol, hvilket sikrer kunderne et absolut 1. kl.
produkt, beregnet til at holde i mange år.

aasum container:
• Alle typer af standard affaldscontainere
• Mere end 600 forskellige typer special
containere
• Renovering af brugte containere

Aasum Smedies stab af medarbejdere omfatter
dygtige fagfolk og ingeniører, og virksomheden
råder over et moderne veludviklet produktionsapparat hvilket bevirker, at selv store leverancer
leveres inden for forholdsvis kort tid og i dansk
kvalitet.

aasum miljø:
• Miljøcontainere
• Mobile modtagerstationer
• OK-Palletter
• Miljøriste

Det er vores mål fortsat at være medvirkende
til, i fællesskab med vore kunder, at bevare og
forbedre miljøet i Danmark. Det er op til os alle
at bevare den natur, vi alle sammen sætter så
stor pris på.
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