REFERENS – SYSAV

Sysavs återvinningscentral i Bunkeflo, Malmö.

SYSAV ÅTERVINNARE MED CMT
Sysav – eller Sydskånes avfallsaktiebolag, som det fullständiga namnet är
- ansvarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.
- Vi tar emot och sorterar grovavfall och farligt avfall från
hushåll och småföretag på 16 återvinningscentraler från
Lund till Simrishamn, berättar Rickard Frank som är containeransvarig på Sysav.
Under 2017 gjorde Sysav en upphandling av containrar och
valet föll på CMT, som fick en beställning på 51 containrar
med dubbelöppnande tak att ställas ut på de olika återvinningscentralerna.
- Det dubbelöppnande taket är en perfekt lösning eftersom
det ger så mycket mer flexibilitet. Man behöver inte längre ta
hänsyn till att vissa containrar med enbart vänsteröppning
ska till vissa återvinningscentraler och de med högeröppning
ska till andra – med öppningar åt båda håll kan alla containrar
ställas var som helst, säger Rickard Frank.
För Sysav var det första gången man presenterades med
denna flexibla lösning. Inledningsvis uppstod dock en del
barnsjukdomar med hydrauliken till taken, vilket gjorde att
Sysav och CMT fick ha en del inledande kontakter för att
komma till rätta med problemen.

- Och där måste jag säga att CMT har
ställt upp till 100 procent för att snabbt
justera det som behövdes tills allt
fungerade perfekt. Det var väldigt
bra service och engagemang.
En annan finess som Rickard Frank uppskattar med CMT:s
lösning är att förstärkningen har ersatts av välvda sidor och
förstärkt kantlina, vilket ökar aerodynamiken och minskar
bränsleförbrukningen.
- Sedan tror jag vi har fått en viktminskning på ca 700 kg per
container med bibehållna 36 kubiks lastkapacitet, jämfört
med vår gamla lösning. Det är inte illa, säger en nöjd Rickard
Frank medan ännu en fullastad återvinningscontainer rullar
iväg till sorteringen.
>> För mer information, kontakta: per.johnsson@cmt.se
fortsättning nästa sida
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Till höger: Rickard Frank, containeransvarig på Sysav med Bo Lindberg som öppnar taket med en skruvdragare.
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