
ER SØPPELDUNKEN I PARKEN ALLTID FULL? Mr. Fill er den nye 
løsningen for innsamling av avfall på o� entlige områder. 

MR. FILL drives av solceller, og den perfekte kombinasjonen av 
god komprimeringsteknikk, pålitelig nivåmåling og praktisk 
fyllnivåvarsling reduserer renovasjonskostnadene betraktelig 
– samtidig som man unngår stadig overfylte beholdere. Med 
bedre planlagte tømmeruter unngår man også unødvendig 
mye CO2-utslipp fra renovasjonsbilene. 

PÅ INNSIDEN komprimeres avfallet i en standard 120-liters 
hjulbeholder som tømmes på vanlig vis. I tillegg har Mr. Fill 
en praktisk fotpedal for åpning av innkastet, slik at man uten 
problem får åpnet beholder – selv med hendene fulle.

DERSOM DU HAR SPØRSMÅL om Mr. Fill er Thorbjørn hos oss 
riktig mann å spørre. Du får tak i han på tlf. nr. 932 63 330 eller 
ved å sende mail til thorbjorn@namdalressurs.no. 

DU KAN OGSÅ ta kontakt med oss på tlf. nr. 74 28 17 62 
eller ved å sende mail til � rmapost@namdalressurs.no.

ved å sende mail til thorbjorn@namdalressurs.no. ved å sende mail til thorbjorn@namdalressurs.no. 
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2 MM TYKT HØY-KVALITETSSTÅL Mr. Fill er 
hærverkssikker og har meget lang levetid.

ROBUST INNKASTLUKE I RUSTFRITT STÅL. 
Innkastluken er laget i eksepsjonelt sterkt 
materiale som forsikrer evnen til å motstå 
både vær og vind. Luke istedet for trommel 
hindrer også avfall fra å kile seg fast.

3-ÅRS GARANTI PGA. DEN ROBUSTE 
KVALITETEN. Spør om betingelser og vilkår.

6-7 GANGER STØRRE KAPASITET. Avfallet komprimeres 
ned til 1/5 eller mer, avhengig av avfallstype.

LAVERE UTSLIPP.  Mr. Fill har behov for tømming 
6-7 ganger sjeldnere. Dette fører til færre turer med 
avfallsbilene - og dermed mindre utslipp.

75 % KOSTNADSREDUKJON. Med færre tømminger 
reduseres samtidig renovasjonskostnadene betraktelig.

SMART WASTE MANAGER

Smart Waste Manager er et verktøy som hjelper deg å styre og 
overvåke statusen på din avfallsbeholder. Informasjonen kan 
sendes videre til dine ansatte, slik at renovatørene enkelt vet når 
beholderen må tømmes. Smart Waste Manager sender en SMS 
eller en e-post til din PC, tablet eller smarttelefon når tømming 
er nødvendig.

STYRING- OG OVERVÅKNINGSSYSTEM . Du har din egen 

personlige login som lar deg sette dine egne Smart Waste-
innstillinger. 

ALLTID OG OVERALT.  Smart Waste Manager-appen gir deg 
minuttriktig informasjon akkurat når du trenger det.

HÆRVERKSSIKKER & FJERNSTYRT LÅS. Du kan når som helst låse 

av eholderen via � ernstyring. Dette kan vøre praktisk på ekstra 
hærverksutsatte dager som Nyttårsaften og andre festpregede 
tilstelninger.

PRAKTISK DASHBORD. Smart Waste Manager vet akkurat hva 

som skjer i din by. Du har status på fyllingsnivå, batteri, solceller, 
lokasjon på beholder og � ernstyrt lås. 

SOLCELLEPANEL

120-LITERS HJULBEHOLDER

SIGARETTBEHOLDER

ELEKTRISK KOMPRIMERING

LUKE I RUSTFRITT STÅL

TILPASSET DISPLAY


