
Omlastestation - Robust og driftssikker
Hurtig levering og montering
På grund af et øget behov for genanvendelse og 
sortering af forskellige typer af affald, tilbyder vi nu 
også produktion og installation af robuste og drifts- 
sikre omlastestationer. En omlastestation sikrer at 
affaldet bliver håndteret korrekt, og at det sker efter 
de foreskrevne regler, således at affaldet igen kan 
genbruges og indgå i en cirkulær og bæredygtig 
økonomi.

Præfabrikerede moduler
Omlastestationen består af moduler og kan let op- 
sættes på et eksisterende bærende og jævnt under-
lag, uden behov for omkostninger til udgravning og 
bortkørsel af jord samt støbning af nyt fundament.

Omlastestationen leveres med tilhørende opkørsels- 
rampe, kantbjælker og stålhegn, Containere, skinne- 
system og overdækning.

Optimal udnyttelse af stationen
Det er muligt at levere omlastestationen i forskellige 
højder efter behov. Pladsen under omlastestationen 
kan dermed udnyttes til f.eks. lager, toiletfaciliteter, 
omklædning, opbevaring af maskiner mv.

Komprimator og skinnesystem
Vi har i tæt samarbejde med Werner & Weber GmbH, 
mulighed for at levere en totalløsning med kompri- 
matorer og skinnesystem. Løsningen komprimerer 
affaldet direkte i containere på skinnesystem.

Nettovægten af affaldet måles ved at komprima-
toren mærker hvor mange tons den skubber med, 
og kan forudindstilles så den stopper med at trykke 
affaldet ind i containeren ved eksempelvis 17 ton. 
Dette giver en yderst effektiv metode til at reducere 
transportomkostninger, og forhindrer kørsel med 
overlæs.
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Halbygning og driftfaciliteter oven på modulerne
En lukket halbygning sikrer at affaldet ikke flyver rundt, men at det bliver inde i halbygningen. Det er muligt at 
levere halbygningen i ønskede materiale, lige fra træ- til stålfacader. Løsningen indeholder et lille driftskontor 
hvorfra løsningen betjenes. Alt dette sikrer en robust og omkostningsebesparende løsning med en høj funk-
tionalitet, som sikrer en let håndtering af affaldet direkte fra lastbil til container, og uden affaldet skal ligge på 
jorden. Endvidere sikres en optimal vægt på transporten.
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Reference 2 - HSY Finland
Modulo Systems installerede i 2019 en omlaste-
station i Finland for Helsinki Region Enviromental 
Services Authority. En løsning som stod klar til drift 
blot 1-2 dage efter påbegyndt installation. 

Omlastestationen består af 16 betonmoduler, kant- 
bjælker og hegn, og er 24 m lang og 6 m bred. Løs- 
ningen sørger for en miljørigtig håndtering af affal-
det, da affaldet kommer til at gå direkte fra lastbil 
til container.

Reference 1 - Odense Renovation A/S
Odense Renovation har valgt en omlastestation fra 
Modulo Systems.

En løsning der indeholder 33 betonmoduler, kant- 
bjælker, hegn, vinduer, trapper og rulleporte til truck, 
samt plads til opbevaring af materiel nede under 
betonmodulerne.

Efter få dage stod installationen færdig og Odense 
omlastestation slog dørene op i december 2019.


