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Smartbeholderen som produserer egen strøm
Et av disse produktene er Mr. Fill, en smart komprimerende 
beholder som produserer sin egen strøm ved hjelp av et 
solcellepanel. Den har et eget styrings- og overvåkningssystem 
som gir full oversikt over alt fra fyllingsnivå til service-status, 
man kan styre åpningstid, i tillegg til  flere andre funksjoner. 
Når beholderen er full blir det sendt ut varsel om dette, slik at 
tømming kan planlegges.
 
– Alt i alt en løsning som sparer både lommebok og miljø, smiler 
Seierstad.

– Sett bort fra styrings- og overvåkningssystemet, så er det 
geniale med Mr. Fill at det er en helt standard hjulbeholder som 
kan tømmes både manuelt og ved hjelp av vanlig renovasjonsbil.

Han påpeker at mange blir svært positivt overasket over 
nedgangen av flyveavfall, fugleproblemer og øvrige problemer 
med overfylte beholdere ved bruk av løsningen.

Selv om Namdal Ressurs i disse dager har satt et ekstra søkelys 
på teknologi og smarte løsninger, jobber selskapet samtidig 
videre med resten av produktspekteret. Namdal Ressurs har 
vært og skal forsette å være en totalleverandør.

– Det er viktig for oss å kunne levere gode løsninger – om det 
så er en solcelledrevet beholder, bunntømte avfallsbeholdere, 
nedgravde løsninger eller en gul kanylebøtte. Vi går for 30 nye og 
innovative år, avslutter Seierstad
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Går for 30 nye år
Namdal Ressurs AS har gått fra å være et konsulentfirma til å bli én av Nordens ledende totalleverandører av 
avfallsutstyr – men hvor går veien videre?
– Lav levetidskostnad har alltid vært et fokus hos oss, sier Bernt-Even Seierstad, salgssjef i Namdal Ressurs AS.
– Derfor er vi også stadig på utkikk etter smarte løsninger, både nye, men ikke minst videreutvikling av løsninger og 
produkter vi allerede har.
Å kunne ha full kontroll på avfallsløsningene blir stadig viktigere i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og derfor har 
Namdal Ressurs også satt større fokus på denne endringen i markedet. 
– Som et svar på det jobber vi med å videreutvikle vår egen teknologi knyttet til tilgangsstyring og nivåmåling, 
samtidig som vi har produkter som allerede svarer godt på dette, forteller salgssjefen.

Verftsgata 12
7800 Namsos
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I skateparken i Kristiansund har de valgt å kombinere både 120- og 240-liters Mr. Fill

Bernt-Even Seierstad, 
salgssjef i Namdal 

Ressurs AS

Mr. Fill på Solsiden i Trondheim


