EcoCassette

EcoVision creëert ruimte voor afval
Het efficiënt en op een verantwoorde wijze inzamelen van afval wordt
steeds belangrijker. De regelgeving wordt strenger, locaties worden
moeilijker bereikbaar, CO2 uitstoot moet verlaagd worden en de kosten
voor logistiek blijven stijgen.

EcoCassette

EcoVision creëerde daarom een afvalcontainersysteem dat een oplossing
biedt voor deze problematiek: de EcoCassette.
De EcoCassette
Om de hoeveelheid transportbewegingen te beperken heeft EcoVision de EcoCassette
ontwikkeld. De EcoCassette perst na iedere inworp het afval in de container samen.
De EcoCassette is de kleinste mobiele perscontainer in de afvalmarkt. Na het legen
wordt de EcoCassette grondig gereinigd en gecontroleerd. Klanten kunnen dus altijd
verzekerd zijn van een schone en goedwerkende installatie.

www.twitter.com/ecovisionbv

www.youtube.com/ecovisionbv

EcoCassette

Kenmerken
• Inhoud 3m³
• Capaciteit van meer dan 15m³ afval
• Een bewezen staat van dienst van 25 jaar!
• Bij elke wisseling een schone container en controle
• Logistieke besparingen
• Alle afvalstoffen in 1 keer te wisselen
• Kwalitatief zeer hoogstaand
• Minimale geluidsoverlast
• Duurzaam
Plaatsing
De EcoCassette kan overal geplaatst worden, vrijstaand in de open lucht
(slotvoorziening verplicht) en inpandig, bijvoorbeeld in een parkeergarage.
Transport
Voor locaties waar vrachtwagens niet of moeilijk kunnen komen heeft EcoVision
diverse kleinere transportmiddelen ontwikkeld: zoals de EcoTransponder, de
EcoPuller en EcoMover. Zo kan de EcoTransponder probleemloos door smalle
straten manoeuvreren en parkeergarages met een doorrijhoogte vanaf 1,95 m
binnenrijden. De EcoPuller zorgt ervoor dat de EcoCassette op ARBO
verantwoorde wijze te transport over langere trajecten. De EcoMover is
ontwikkeld om het laatste duw en trekwerk van de EcoCassette te realiseren.
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. Dus: schoon, snel,
stankvrij en efficiënt!
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