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Inzamel Pers Container
Doordacht
De Inzamel Pers Container (IPC) van SCHENKgroep is een afzetbare perscontainer die zich op een voertuig 
bevindt, om zo het afval uit boven- en/of ondergrondse containers te verwerken en te verdichten. De vormgeving 
en het volume van de trechter maakt het, dat 5 m3 containers met gemak in één keer en ongedoseerd geledigd 
kunnen worden. Tevens kunnen op de vultrechter hydraulisch werkende deksels en borstels worden aangebracht, 
zodat het papier of afval van de laatst geleegde container er tijdens het rijden niet uit waait. Dit voorkomt de kans 
op zwerfafval langs de route aanzienlijk.

Een standaard voertuig met kraan en afzetsysteem is al geschikt voor de IPC. Hierdoor kan de wagen eveneens 
ingezet worden voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld (glas)inzameling en gladheidbestrijding. Het systeem 
werkt effi ciënt, kosten- en tijdbesparend doordat meerdere perscontainers gelijktijdig kunnen worden vervoerd 
naar de vuilverwerker.  

De Inzamel Pers Container is dè innovatieve oplossing voor het inzamelen van diverse afvalstromen zoals karton, 
papier, kunststof, GFT en restafval. Met de afzetbare persen van SCHENKgroep werkt u duurzaam en economisch 
verantwoord.  

Kwaliteit
Het geheel heeft een hoogwaardige kwaliteit en daar-
door weinig onderhoudskosten (o.a. door de nastelbare 
geleidingen en de slijtvaste bodem in het pershuis van 
HARDOX). Ervaringen van gebruikers bevestigen het 
betrouwbare karakter: de allereerste persen uit eind 
jaren ‘90 zijn nog steeds productief!

Door een laag eigen gewicht (vanaf 4.250 kg!) en een 
hoog laadvermogen, kan er per rit meer afval worden 
meegenomen, zonder overbeladen te zijn. Dit maakt 
dat de IPC erg economisch in gebruik is.
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Voordelen
✓ laag eigen gewicht
✓ hoog laadvermogen
✓ grote perskracht
✓ grote effi ciency door multifunctioneel karakter
✓ geen overslagstation nodig 
✓ uitsparing in dak en stortklep ten behoeve van opbergen kraan
✓ zwevende ram en gebruik van nastelbare kunststof geleidingsblokken, waardoor een lage inwendige weerstand 

en een hoge effectieve perskracht wordt bereikt
✓ gladde wanden ten behoeve van lage luchtweerstand tijdens transport 
✓ standaard vloeistofdichte achterklep
✓ zeer geringe kans op zwerfafval (uitwaaien) door vormgeving, volume trechter en gebruik hydraulische deksels 

met borstels  
✓ energie zuinig door lage vermogensvraag 
✓ doordat er geen spanten worden toegepast langs de wanden is de CO2 uitstoot tijdens het productieproces 

gereduceerd, alsook het verbruik van coating

Bij uitval van uw huidige IPC, is direct een vervangende machine te huur.

Bedieningspaneel Dak met kraanzoeker en stootstrippen aanslagsysteem
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Vertrouwen in ons eigen product, daar willen wij u deelgenoot van maken. 

Bij het afsluiten van een onderhoudscontract voor 4 jaar, verlengen wij 

ook onze garantietermijn op constructiefouten naar 4 jaar!’ 

Uitvoeringen
Self-Support
Naast reeds genoemde voordelen is onze IPC eveneens uit te voeren als een ‘Self-support’ variant.  Voorzien van 
een krachtige dieselmotor, kan hij zelfstandig inzamelwerk verrichtten en zijn de aansluitingen en voorzieningen op 
uw voertuig niet meer nodig. Deze IPC is te gebruiken op elke truck met kraan, wanneer uw conventionele 
inzamelauto stil valt. Tevens is ook deze machine uitermate geschikt als ‘stand-alone’ pers op o.a. evenementen.

Smalspoor
In smalle straatjes telt soms iedere centimeter. Hiervoor is een Inzamel Pers Container ontwikkelt die slechts 
2.25 m breed is waarbij nog steeds het laadvermogen is gewaarborgd. 

Afkoppelbare pers 
Een afzetbare Inzamel Pers Container, waarvan het containerdeel afkoppelbaar is van de pers. 
Deze uitvoering heeft als extra voordelen 
• slechts één persdeel nodig om meerdere containerdelen te vullen
• kan op een standaard kraan / haakarm voertuig geplaatst worden
• aftransport van meerdere containerdelen tegelijk mogelijk, bijvoorbeeld middels een LZV



Details 
De IPC is standaard uitgevoerd met een verwisselbare en in hoogte verstelbare opbergvoorziening voor de catcher. 
Ook is een keuze te maken voor een hydraulisch openende achterklep of enkele deur. 

Het pershuis heeft aan beide zijden kijkvensters. De ruimte achter de ram is geheel afgesloten door middel van 
vloeistofdichte schoonmaakdeuren. Onder deze deuren zijn ‘gootjes’ aangebracht om vervuiling van de auto te 
voorkomen. In de bodem van het pershuis is een verlaagd deel aangebracht zodat het vuil zich op een enkele 
locatie verzamelt, hierdoor kan het zeer eenvoudig verwijderd worden. Er is tevens een aftappunt voor vloeistoffen 
aanwezig. 

Een groot inspectieluik zorgt voor een goede bereikbaarheid van de perscilinders. Ook is een centraal 
smeersysteem ten behoeve van deze cilinders aangebracht, waardoor de lagers in een handomdraai van buitenaf 
kunnen worden gesmeerd. 



De gepatenteerde beweegbare breekbalk tussen het pershuis en de container, zorgt ervoor dat het doorpersen van 
het afval sneller verloopt en zodoende een kortere cyclustijd wordt bereikt. Een signaal geeft aan dat de container 
een vullingsgraad van 80% heeft bereikt. Natuurlijk is onze IPC voorzien van CE markering en ontvangt u een  
overzichtelijk gebruikershandboek. 

Opties
Er zijn diverse mogelijkheden om de pers dusdanig uit te voeren zodat hij het beste aansluit bij uw doeleinden.
• hydraulisch te bedienen klep en/of hydraulische sluiting 
• hydraulisch werkende deksels en borstels op de vultrechter
• hydraulisch bediend zijbeladingssysteem voor het ledigen van rolcontainers, zonder aanpassing van het  

basisvoertuig 
• aanpassing voor containers met aanslagsysteem
• vergrote inworpopening in combinatie met een lange slag pershuis ten behoeve van grote volumes papier en 

plastic
• extra elektrische unit; naast gebruik middels de pomp van vrachtwagen ook bredere inzet mogelijk 

(standalone) op festivals, campings en bij industrieterreinen 
• ingebouwde wasinstallatie; afval kan worden ingezameld en de containers kunnen worden gereinigd in één gang

Centraal smeersysteem

Vloeistofdichte schoonmaakdeur en vuilgoot Voorbeeld opbergvoorziening catcher
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