Creëert ruimte voor afval
EcoVision creëerde een
afvalcontainersysteem dat een
oplossing biedt voor ruimte
problematiek bij bedrijven:
De EcoCassette
Om de hoeveelheid wisselingen
te beperken heeft EcoVision de
kleinste mobiele perscontainer
gemaakt. Door het perssysteem
heeft de EcoCassette een zeer
grote capaciteit van tenminste
21 m3. Na het legen wordt de
EcoCassette grondig gereinigd en
gecontroleerd. Klanten kunnen
dus verzekerd zijn van een altijd
schone en goedwerkende
installatie.
De EcoCassette kan
probleemloos overal worden
geplaatst. Vrijstaand in de open
lucht, inpandig of in een
parkeergarage.
Een belangrijk voordeel t.o.v.
andere perssystemen is dat de
EcoCassette in zijn geheel
gewisseld wordt. Dus: schoon,
snel, stankvrij en efficiënt!
Voor locaties waar vrachtwagens
niet of moeilijk kunnen komen
heeft EcoVision vele
mogelijkheden voor transport
ontwikkeld.

Kiezen voor de EcoCassette
betekent dus niet alleen:
grotere efficiëntie, minder
transportkosten, en een altijd
schone container, maar ook
zekerheid voor de toekomst.
Zekerheid dat uw afval altijd
probleemloos en tegen zo laag
mogelijke kosten wordt
ingezameld en verwerkt.
EcoPers I
De EcoPers I heeft hetzelfde
verdichtingmechanisme als de
EcoCassette echter wordt de
EcoPers I ondergronds geplaatst.
De EcoPers I wordt tevens
geleverd met een geavanceerd
afval management systeem,
datacommunicatie via GPRS.
Hierdoor is toegangscontrole,
registratie, locatie bepaling en
rapportage mogelijk.
EcoPers III
Deze onderlossende
ondergrondse perscontainer is
ontwikkeld voor plaatsing op
bestaande locaties en inzameling
door bestaande inzamelwagens.
De EcoPers III is voor huisvuil en
kunststof een uitstekend
product. De logistieke voordelen
die door de verdichting van het
afval behaald kunnen worden
zijn zeer groot.

EcoPack 6
De EcoPack 6 is een grote
ondergrondse perscontainer,
heeft een inhoud van 6 kubieke
meter en beschikt over een
hefkantel-installatie voor
rolcontainers. Het door
EcoVision ontworpeninnovatieve
product, de EcoPack 6, is tot
stand gekomen door goed te
luisteren naar de wensen en
eisen van onze klanten. Er is
namelijk een stijgende behoefte
aan grotere ondergrondse
persen. De EcoPack 6 voldoet
aan deze trend. Een uitermate
duurzame oplossing voor onze
klanten.
EcoGreenpoint
De nieuwe manier van Swill
(etensresten) inzameling.
Via een storttafel in de keuken
wordt het swill-afval afgezogen
naar een ondergronds geplaatste
10 m3 tank.
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