Sistem de containere subterane si supraterane
pentru colectarea selectiva a deseurilor
SERIA K - Insula ecologica subterana, cu compactare
Seria K este gama de compactoare subterane de 3, 7, 10 si 20 mc, cu grad
de compactare 1:5, prin a caror utilizare, datorita compactarii deseurilor se
diminueaza costurile. Sunt ideale pentru zonele cu densitate mare a
populației și / sau concentrații mari de deșeuri.Un singur compactor
subteran de deseuri înlocuiește mai multe containere standard de colectare,
redand localitatii, spatiile ocupate de acestea.

Seria K - Ghost - Statie subterana de transfer, cu compactare

Este proiectata și construita pentru a prelua deseurile colectate cu ajutorul
autogunoierelor si automaturilor de mici dimensiuni. Statia are in
componenta un compactor de capacitate 10,15,20 mc care reduce volumul
deșeurilor depozitate. Permite optimizarea logistica a ciclului de colectare a
deșeurilor, reducand poluarea și costurile de management, cu beneﬁcii de
mediu, sociale și economice.

SERIA SMART BELL - Colectare selectiva cu recipiente metalice
Sunt utilizate recipiente din otel galvanizat de capacitate 3.000 lt pentru
colectarea selectiva sau neselectiva a sticlei, hartiei, plasticului si a
deseurilor organice, pozitionate subteran intr-o cuva din beton prefabricat
sau turnata la fata locului. Recipientele sunt manipulate de catre un vehicul
cu macara si carlig.

ECOLBELL Colectare selectiva cu clopot tip IGLUS

Este tendinta modernă cu utilizarea recipientului tip IGLUS pentru colectarea
selectiva a deșeurilor. Se integrează din punct de vedere estetic, în orice
context urban, fără a necesita racorduri electrice și / sau canalizare.
Este solutia cea mai simpla, dar la fel de sigura și funcționala.
Se caracterizează prin usurinta la instalare și utilizare, ﬁind ridicate de catre
un vehicul cu macara si carlig.

Seria ONE - Fara compactare, cu incarcare laterala
Sistemul a fost dezvoltat pentru a promova si gestiona colectarea selectiva a
deseurilor. Seria ONE este conceputa a ﬁ un sistem independent, dar se
poate combina cu alte sisteme similare, pentru a crea statii de pana la 6
elemente cu o singura centrala electrico-hidraulica. Are miscare pe verticala,
cu deschiderea rabatata si utilizeaza containere de cca 3200 l. Ridicarea si
golirea se face cu autovehicule cu incarcare laterala, actionata de un singur
operator.

Serie L/C - Fara compactare, cu incarcare posterioara
Sunt sisteme de colectare selectiva, cu 3-6 containere subterane, de volum
mic/mediu pe roti, de regula cu capacitatea 1100l
Seria L/C este o soluție viabilă care satisface nevoia de modernizare a
serviciului de salubritate existent, care utilizeaza eurocontainere pe roti .
Este cea mai economica solutie pentru colectarea selectiva a deseurilor,
utilizand sistemul cu amplasare subterana.
Miscarea in plan vertical a platformei poate ﬁ realizata electric sau hidraulic
prin cuplare la autogunoiera. Se utilizeaza autogunoiere clasice cu incarcare
posterioara.

Seria K-SOLAR Compactor cu energie fotovoltaica
Compactor cu economie de energie care nu necesita alimentare electrica
deoarece foloseste energia regenerabilă, cu panouri solare. Compactoarele
sunt disponibile în variantele de 10, 15 și 20 de mc. Ideal pentru zonele cu
densitate mare a populatiei si/sau cantitati mari de deseuri. Un singur
compactor subteran, inlocuieste mai multe containere standard destinate
colectarii, redand comunitatii spatiile ocupate de catre acestea. Sunt
actionate de utilaje cu dispozitiv de ridicare pe sasiu(abroll).

Echipament K - Solar 20 mc
Este conceput sa satisfaca cerintele companiilor care produc sau gestioneaza
deseuri. Are un grad de compactare 1 :5. Inlocuieste statiile de transfer
existente, zgomotoase, care functioneaza cu motor diesel. Asigura aceeasi
performanta cu energie fotovoltaica in mod eﬁcient si cu respectarea normelor
de mediu.

Echipamentul K-TANK
Este un compactor care utilizeaza energie fotovoltaica, cu structura
monolitica, asigurand o etanseitate perfecta, utilizat pentru colectarea
deseurilor organice. Are un volum de 4,5 mc cu grad de compactare 1 :4.
Astfel este rezolvata o problema delicata, legata de deseurile organice, in
privinta mirosurilor, prezentei levigatului, greutatii materialului.Astfel creste
procentul de colectare a deseurilor organice spre satisfactia cetatenilor si
administratiei publice. Este actionat de utilaj cu dispozitiv de ridicare pe sasiu.
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