EcoPack

EcoVision creëert ruimte voor afval
Het efficiënt en op een maatschappelijk 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.

EcoPack

De ondergrondse perscontainer
EcoVision heeft de ontwikkeling van de EcoCassette en de ondergrondse EcoPers
doorgezet naar een grotere versie: de EcoPack 6.

www.twitter.com/ecovisionbv

www.youtube.com/ecovisionbv

Kenmerken
• Inhoud van 6m³
• Capaciteit van meer dan 30m³ afval
• Bij elke wisseling een schone container en controle
• Geschikt voor 240 liter 2-wielcontainer, optioneel
• hefkantelinstallatie voor 240 liter 2-wiel containers of
660 liter 4-wiel containers.
• Logistieke besparingen
• Kwalitatief zeer hoogstaand
• Minimale geluidsoverlast
• Geen zwerfvuil
• State of the art software mogelijkheden
• Complete transparantie in uw afvalaanbod

EcoPack

De EcoPack 6 heeft een inhoud van 6 kubieke meter en
heeft een hefkantelinstallatie voor 240 liter 2-wiel containers en/of 660 liter 4-wiel
containers met kam-opname, volgens EN-840-1.
Werking van de EcoPack
De bediener plaatst de rolcontainer met afval tegen de kantelaar, met het
bedieningspaneel wordt de rolcontainer in de vulopening gekanteld en glijdt het afval
in de vulopening. De deksel van de vulopening opent hierbij automatisch. Ook de
pers wordt automatisch gestart en perst het afval met grote kracht in de perscontainer. Door de grote verdichting van het afval past er vele malen meer in de
perscontainer dan in een gewone container. Door de ondergrondse opslag van afval
blijft het afval langer koel, wordt stank voorkomen en wordt het straatbeeld
nauwelijks verstoord. De bediener kantelt de rolcontainer terug. De aandrijving van
de EcoPack en kantelaar wordt verzorgd door een elektrisch - hydraulische unit.
Werking van de Heftafel
De heftafel zorgt ervoor dat de EcoPack 6 onder de grond verdwijnt. Als de EcoPack
6 volledig gevuld is, kan de transporteur de EcoPack 6 gaan ledigen. De chauffeur
kan met een aparte bediening de heftafel omhoog bedienen, zodat de EcoPack 6
kan worden opgepakt door het transportvoertuig. Tijdens de afwezigheid van de
EcoPack dient de heftafel als inloopbeveiliging van de put, op deze wijze is de
veiligheid in het openbare gebied altijd gegarandeerd.
Transport
Wisselen met een voertuig met cityhaak of portaalarm voertuig.
Het door EcoVision ontworpen innovatieve
product, de EcoPack 6, is tot stand
Gedistribueerd door:
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.
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