За един чист
европейски град!
www.ecosol.bg
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Професионални почистващи машини
Glutton променя общественото възприятие за уличното и градското почистване!
Професионалната почистваща машина Glutton Electric е предназначена за градско и индустриално почистване и може да се използва на открити и закрити места.

Подходяща е за: паркинги, дворове, зали, стаи, дървени основи и скари, работилници, складове, летища, за
всички видове настилки: бетон, асфалт, тротоари, трева,
сгурия, пясък и др.
Glutton засмуква отпадъци с диаметър до 12.5 cm: хартия,
картон, цигарени пакети, алуминиеви кутии (кен), стъклени и пластмасови бутилки, листа, отпадъци от дървесина
и много други. Освен това машината притежава опцията
за странична кофа с щипка за по-големи отпадъци.
Glutton се захранва от батерии (48 V), като с едно зареждане издържа от 8 до 16 часа при нормална употреба.
Отделя нулеви емисии на С02 и не причинява шумово замърсяване, което я прави подходяща за използване навсякъде и по всяко време.
Със своя 24 m2 филтър осигурява
работа без отделяне на прах.

Ергономичен държач за управление,
проектиран да улеснява работата и
комфорта.
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Универсални почистващи машини
Hako е водещ световен производител на специализирани универсални машини за качествено почистване
и поддръжка на градската среда през всички сезони. Машините са компактни, икономични и най-важното –
универсални! Те почистват улици и тротоари, изключително подходящи са за поддръжка на паркове и косене
на трева, а през зимата можете да ги използвате за почистване на сняг в тесните градски улици.

Hako Citymaster 650

Hako-Citymaster 1250

Hako-Citymaster 1650

Hako-Citymaster 2250

Универсален бункер с обем от 0.3 до 2.25 m3.
Богата гама прикачни съоръжения.
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Специализирани кранове
Един водач, един автомобил, един кран и безброй възможности.
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Вече 60 години ,,PM Group’’ поддържа и развива традицията за производство на специализирани кранове за монтаж върху леки и тежкотоварни автомобили. Продуктовата гама включва повече от 50 модела в различни модификации и изпълнение, за да задоволи всяко изискване на клиента за товароподемност и обхват при 100 % сигурност. Предлагат се леки кранове - с товароподемност до 15 t, модели с капацитет между 16 и 40 t и тежка серия с
товароподемност между 47 t и 210 t.
Важно допълнение в продуктовата гама са специализираните кранове за репатриране. С възможността за монтаж
на почти всяко шаси и със своето лесно управление, крановете PM осигуряват гъвкавост и бързина на товаро-разтоварните дейности във всяка ситуация и най-важното – независимост от наличието на други съоръжения, допълнителни кранове и платформи на мястото на работа.
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Водещият италиански производител ISOLI SPA предлага богата гама от автовишки базирани на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили с работни височини от 9 до 36 m.
Продуктите се допълват и от специализирани автомобили за оказване на пътна помощ на леки, лекотоварни
и тежкотоварни камиони.
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Сметосъбираща техника

С обем от 8 m3 до 25 m3
• 6:1 степен на компактиране
• ергономичен дизайн за
лесна работа и поддръжка

С обем 5 m3 и 7 m3
• от 3:1 до 3.5:1 степен на компактиране
• напълно запечатан
сметосъбиращ бункер,
подходящ за транспорт на
биоотпадъци
• горно разположена уплътняваща плоча

Модифицирани сметосъбиращи надстройки с интегриран кран за разделно събирани отпадъци.
Решения за подземно монтирани контейнери за разделно събиране на отпадъци.

Предимства:
•
•
•
•
•

Единствен оператор
Намалява поддръжката за контейнерите
Удобно за градски среди
Почиствателен компонент включен в системата
Дизайн за работа с надземни и подземни
контейнери
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Мотометачки и сметосъбиращи
Разнообразните модификации на предлаганите машини дават възможност за индивидуални решения
съобразно конкретните нуждите на всеки клиент.
Машините се предлагат с различна кубатура на бункера за отпадъци от 1 m3 до 8 m3, резервоар за вода,
както и различни варианти на четките за метене.
Компактните и гъвкави машини се ползват основно
за работа в пешеходните зони, тесни пространства и
терени с недостатъчна носимост.
Машините с по-голям обем на бункера, базирани на
стандартни шасита, се използват за почистване на големи площи, улици и булеварди.
Разнообразието от надстройки се допълва и
със сметосъбиращите и
извозващи машини за
зелени, биоразградими
и твърди битови отпадъци. Същите могат да
бъдат оборудвани и с
кран, в зависимост от
вида на контейнерите,
които ще се обслужват

Водоноски и машини за измиване на контейнери
Водоноски с различни обеми на цистерната, подходящи за измиване и оросяване на улици, поливни
дейности на зелени площи, паркове и градини.
Специализирани машини за измиване на контейнерите за събиране на битови отпадъци.
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Сметосъбиращи машини и водоноски
Çinar İtfaiye е специализирана в производството на
общински превозни средства.
*Превозни средства за събиране на боклук, които
имат остра нужда от публичния и частния сектор, са
хидравлично уплътнени и се произвеждат в редица
други опции, включително ръчна и автоматична работа с капацитет от 4m3 до 22m3.
*Специализирани превозни средства като: превозни
средства за реагиране при спешни случаи, превозни
средства за гражданска защита и цистерни (вода, гориво, транспорт на химикали и др.).

Çinar İtfaiye има за цел да бъде компания, фокусирана върху удовлетвореността на клиентите, като използва
ресурсите си по най -ефективния начин и разработва качествени продукти.

www.ecosol.bg
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Система за умно събиране на отпадъците
THEOREMUS – СИСТЕМА ЗА УМНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ е софтуерна платформа за автоматизация на дейностите по събиране на отпадъците и аналитично-прогнозна платформа, предоставяща инструменти, процеси и екип за анализ и оптимизация на дейностите.
Решението комбинира технологични компоненти за директно измерване на теглото и обема на отпадъците в
контейнерите за отпадъци с автоматична система за инвентаризация.

ИЗМЕРВАНЕ В КОНТЕЙНЕРА

ИЗМЕРВАНЕ В КАМИОНА

КЛАУД ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ПРЕДИМСТВА:
• Мониторинг и Контрол
• Прогнози и Предвиждания
• Оптимизация на маршрут
• Следене отклоненията на камиона от зададения маршрут
• Следене разликите в ефективността на шофьорите
• Следене дължината на маршрута
• Следене теглото на събраните отпадъци в камиона по време на маршрута
• Следене теглото на всеки контейнер в момента на събиране
• Следене историческите данни за нивата на отпадъците
• Инвентаризация в реално време с точна геолокация на контейнерите за отпадъци

A. Активен сензор за измерване на обема в контейнера
B. Тензодатчици за измерване теглото на контейнера
C. Антена за RFID тагове
D. Тензодатчици за измерване на нетното
тегло отпадъци в камиона
E. GPS сензор
F. Устройство, проследяващо параметрите на камиона
G. RFID таг сензор
МОНИТОРИНГ НА МАРШРУТА
•
•
•
•
•

Маршрути, разстояние и време за сметосъбиране.
Разход на гориво.
Брой, локация и тегло на контейнерите.
Непредвидени събирания.
Общо тегло на маршрут.

МОНИТОРИНГ НА ТЕГЛОТО
• Изчисляване на реално генерираното количество смет от сграда/домакинство - в контекста на
ЕС директива„Замърсителя плаща“.
• Възможност за интеграция с общинските модули
на МДТ.
• Тегло на отделни точки, което позволява оптимизация на броя контейнери на точка.
• Тегло на клъстери, което улеснява операторите
да идентифицират горещи точки.
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Машини за пътна маркировка
Компанията CMC произвежда пътно-маркировъчни машини от 1980 година. Постигнала е лидерска позиция,
което се потвърждава от големия и непрекъснато нарастващ пазарен дял както на национално, така и на
международно ниво.
Предлаганите машини притежават изключителна гъвкавост по отношение на възможностите за окомплектовка за изпълнение на различни задачи, в съответствие с потребностите на клиента.

Ìàøèíè çà âúçäóøíî ïîëàãàíå íà ïúòíà ìàðêèðîâêà

L40-PRO
• Ìàêñèìàëíà øèðèíà íà ëèíèÿ - 30 cm
• Äâèãàòåë 6 HP, áåíçèíîâ
• Ðú÷íî óïðàâëåíèå
• Òåãëî - 150 kg

L150
• Ìàêñèìàëíà øèðèíà íà ëèíèÿ - 50 cm
• Äâèãàòåë 27 HP, áåíçèíîâ
• Õèäðàâëè÷íî óïðàâëåíèå
• Òåãëî - 830 kg

Ìàøèíè çà ïî÷èñòâàíå íà ñòàðà
ïúòíà ìàðêèðîâêà

CM300/300D
• Ìàêñèìàëíà øèðèíà íà ïî÷èñòâàíå - 20 cm
• Áåíçèíîâ äâèãàòåë 6 ÍÐ èëè äèçåëîâ 7.5 ÍÐ
• Ðú÷íî óïðàâëåíèå
• Òåãëî - 90 kg

Ìàøèíè çà áåçâúçäóøíî ïîëàãàíå íà ïúòíà ìàðêèðîâêà

AR30-PRO 2C
• Ìàêñèìàëíà øèðèíà íà ëèíèÿ - 50 cm
• Äâèãàòåë 7 ÍÐ, áåíçèíîâ
• Ðú÷íî óïðàâëåíèå
• Âúçìîæíîñò çà èçïîëçâàíå íà äâà âèäà áîÿ
• Òåãëî - 150 kg
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AR40 ITP-2C
• Ñàìîõîäíà ìàøèíà
• Äâèãàòåë 7 ÍÐ, áåíçèíîâ
• Êîëè÷êà ñúñ ñåäàëêà çà îïåðàòîðà
• Âúçìîæíîñò çà ïðîãðàìèðàíå è íàíàñÿíå
íà ïðåêúñíàòè ëèíèè

AR300
• Ìàøèíà çà ãîëåìè ðàçòîÿíèÿ
• Ìàêñèìàëíà øèðèíà íà ëèíèÿ - 90 cm
• Äèçåëîâ äâèãàòåë 34 ÍÐ
• Õèäðàâëè÷íî óïðàâëåíèå
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Комбинирани багер-товарачи

Бестселърът по продажби в България HIDROMEK е с висока
производителност, със сила на загребване, която позволява
да се работи в тежки условия без това да води до екстремни
натоварвания и е прецизен във всяко свое действие. Чрез
различно прикачно оборудване машината придобива изключителна универсалност.
Предимствата на багер-товарачи HIDROMEK 102B и
HIDROMEK 102S:
• Двигател Perkins, който е един от най-икономичните,
ефективни и надеждни в класа си;
• Напълно автоматична TURNER трансмисия с електро-хидрвалично управление;
• Напълно интегрирана хидравлична спирачна система
с двоен педал;
• Усилени ZF мостове, окомплектовани с LSD система за
намаляване на приплъзването и заключващ механизъм на
диференциала;
• Ходовата част на Alpha серията дава висока маневреност
при трудни терени;
• Система за стабилизиране движението на машината (МSS),
която омекотява вибрациите на товарачната уредба, които
възникват при движение с пълна кофа при неравен терен;

Модел
Обем на кофата

1.1 m3

1.1 m3

1.1 m3

0.35 m3

Товароподемност на
товарача на max. височина

3 687 kg

3 687 kg

3 687 kg

1 370 kg

Маx. дълбочина на копаене

5 627 mm

5 627 mm

5 703 mm

2 750 m

99.8 HP

75 HP

99.8 HP

65 HP

Двигател
Мощност на
двигател
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Прикачни оборудвания
Ширина mm

Стандартна задна кофа
с различни размери

Капацитет с
връх m3

Капцитет воден
обем m3

Тегло кофа със
зъби kg

Брой зъби

350

0.08

0.06

128.5

3

400

0.09

0.07

141.5

3

500

0.11

0.08

149.5

3

600

0.14

0.10

167

4

700

0.18

0.13

185

4

800

0.22

0.15

200.5

5

900

0.25

0.17

210.5

5

Бързосменник

Хидравличен чук

Свредло

Крайна кофа

Щипка за насипни товари

Трапецовидна кофа за канавки

Рипер

Шкарпираща кофа

Опционално прикачно оборудване за товарачна уредба

Хидравличен
бързосменник

4 в 1 кофа
с палетни вилици

Подравняващо гребло

Щипка за дървени
Щипка за дървени трупи трупи с двойна скоба
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Цяла кофа

Палетни вилици за
бързосменник

Гребло за подравняване с
наклон

Щипка за дървени
трупи с тройна скоба

Щипка за трупи с
палетни вилици
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Прикачно оборудване
Бетон миксер

Грейдер

Модел
Диаметър на шнека (mm)
Обща ширина на кофата (mm)
Тегло на кофата (празна) (kg)
Максималнo тегло на кофата (пълна)
(kg)
Вместимост на кофата (lt.)
Диаметър на тръбата (mm)

CONDOR 200 SL CONDOR 250 SL CONDOR 300 SL
400
480
480
1490
1490
1575
285
340
360
780
940
1008
210
130

Модел
Ширина на греблото (mm)
Работна ширина при максимален ъгъл
на греблото (mm)
Тегло (kg)
Максималнo изместване ляво/дясно (mm)

250
180

270
180

COBRA
2100
2100

COBRA
2400
2400

COBRA
2500
2500

COBRA
2700
2700

1836

2098

2186

2361

640

730

760

820

± 405

± 405

± 405

± 405

LA 1600
1600
1385
250
± 30°

LA 1800
1800
1558
265
± 30°

LA 2100
2100
1818
290
± 30°

LA 2400
2400
2078
315
± 30°

Булдозерно
гребло

Модел
Ширина на греблото (mm)
Работна ширина (mm)
Тегло (kg)
Ъгъл на завъртане

Булдозерно
гребло

Модел
Ширина на греблото (mm)
Работна ширина (mm)
Тегло (kg)
Ъгъл на завъртане

Гребло за сняг

LS 1500 LS 1650 LS 1800 LS 2100 LSA 2100 LSA 2400 LSA 2700
Модел
Тегло (kg)
235
255
280
315
380
410
450
Дължина на греблото
1500
1650 1800 2100
2100
2400
2700
(mm)
Работна ширина на гребло- 1300
1400 1558 1818
1818
2078
2340
то при максимален ъгъл
Височина на греблото (mm) 700
700
700
700
800
800
800

Ъгъл на завъртане

Роторен
снегорин

Модел
Тегло (kg)
Работна ширина (mm)
Диаметър на роторите
Завъртане на улея
Височина на отвора

Багерна
уредба

Модел
Тегло (kg)
Дълбочина на копаене (mm)
Широчина на количката (mm)

Косачка

Модел
Тегло (kg)
Работна ширина (mm)
Обща ширина (mm)
Дебит на маслото (l/1')
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LA 1500
1500
1300
240
± 30°
LTD 1800
1800
1558
340
± 30°

30°

LTD 2100
2100
1818
380
± 30°

30°

30°

YETI 1600 STD
494
1550
560/360
264°
780
E 21
450
2180
1200

E 24
520
2480
1200

E 25
620
2580
1400

SCORPION 1600
460
1600
1900
65-80

30°

LTD 2400
2400
2078
420
± 30°

30°

YETI 1800 STD
506
1750
560/360
264°
780
E 28
750
2780
1600

E 30
770
2960
1600

30°

30°

YETI 2100 STD
524
2050
560/360
264°
780
E 32
1020
3260
1800

E 35
1200
3570
1800

SCORPION 1900 SCORPION 2100
510
560
1900
2100
2100
2300
65-80
65-80
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Прикачно оборудване
Сметосъбираща
четка с бункер

Модел MANTA
1250 STD 1400 STD
Ширина (mm)
1370
1520
Тегло (kg)
270
310
Работна ширина (mm)
1250
1400
Брой и диаметър на четките 560/28
560/30
Капацитет на бункера
350
400

Индустриална
четка

Модел
Ширина (mm)
Ъгъл на завъртане +/- 30
Работна ширина (mm)
Брой и диаметър на четките
Работна ширина под ъгъл
(mm)
Тегло (кg)

1550 STD
1670
350
1550
560/34
440

LINCE 1250
1430
30°
1250
750/25
1010

LINCE 1550
1730
30°
1550
750/34
1310

215

235

Храсторез

Модел
Работна ширина (mm)
Тегло (kg)
Дебит (l/min)
Налягане (bar)
Максимален диаметър на рязане (Ø
mm)

Мулчер

Модел
TT 60
Работна ширина (mm)
642
Обща ширина (mm)
950
Тегло (кg)
95
Максимален диаметър на материала (mm) 60 - 100
Оперативно тегло на машината (t)
1÷3
Багери (t)
1÷3

Валяк

Модел
Работна ширина (mm)
Обща ширина (mm)
Диаметър на барабана (mm)
Максимална мощност на уплътняване
(kg)
Честота на вибрациите (v/min)
Тегло (kg)

1680 STD
1800
370
1680
560/36
475

LINCE 1800 LINCE 2100
1980
2280
30°
30°
1800
2100
750/38
750/45
1525
1810
255

HT 150
1500
50
20
120
30

1800 STD
1920
390
1800
560/38
510

HT 180
1800
55
20
120
30

272
HT 200
2000
60
20
120
30

TT 80
790
1100
150
60 - 100
3 ÷ 4.5
3 ÷ 4.5

TT 100
1034
1360
220
80 - 120
4.5 ÷ 6
4.5 ÷ 6

TT 130
1300
1700
400
80 - 120
6 ÷ 12
6 ÷ 12

RCVL1250 RCVL1550
1250
1550
1520
1820
610
610
2600
3200

RCVL1850
1850
2120
610
3800

RCVL2150
2150
2420
610
4200

20003000
770

2000-3000 2000-3000
850

935

20003000
1015

Свредло

Модел
TR 10 TR 20 TR 45 TR 65 TR 90 TR 150
Тегло (kg)
60
90
110
265
290
350
Дебит на маслото (l/1')
15÷45 25÷65 25÷70 20÷125 40÷140 60÷200
Аксиални цилиндри на двигателя (c.c)"
55
75
75
Макс. свредло (mm)
400
600
600
600
600
600
Шестоъгълник (Ø)
50
50
50
70
70
70
Максимален въртящ момент (DaNm) 126
207
359
1061
1300
1410
Аксиално натоварване (DaN)
900
3500
3500
5000
6000
6800

Дървосекач

Модел
Максимален въртящ момент (DaNm)
Тегло (kg)
Захват хексагонал (mm)
Оперативно тегло на машината (ton)

www.ecosol.bg

CASTORO 30
180
100
50
1.5 ÷ 3.0

CASTORO 60
310
125
50
2.5 ÷ 6.0
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Биошредери и дробилки
Био шредери
• Tе раздробяват клони, храсти и дървесина взети от зелени площи, намалявайки обема им, за да се получи
полезен компост.
• Предлагат се в 10 разновидности като най-малки са моделите от R70 до R225, раздробяващи дървесина от
50 mm до 90 mm и с производителност от 2 до 7 m3/h.
• По-големи са моделите от R225 до R640, които раздробяват от 90 mm до 200 mm и са с производителност
от 7,5 до 60 m3/h.
• Могат да се задвижват от бензинов или дизелов двигател, или от трактор.

Вакуум машини
• Почистват широки площи от листа, окосена трева и други леки отпадъци.
• Подходящи са за почистване на големи площи като обществени градини, паркове или спортни площадки.
• Бензинов двигател с мощност 9, 13 или 21 HP с възможност за монтаж на ремарке. Оборудвани с маркуч с
диаметър 200 mm с дължина 6 m за по-лесна работа.

Дробилки
• Те раздробяват различни видове клони, дори големи, за да получат дървени стърготини, които могат да се
използват като био гориво за нагреватели, дървесен чипс или пелети или като мулч.
• Предлагат се в три разновидности С13, С14 и С19, раздробяващи дървесина с дебелина 130/160 и 210 mm
и производителност 2/ 2,2/ 3,5 t/h.
• Могат да бъдат оборудани с бензинов, дизелов двигател или за работа с трактор.
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Техника за компостиране
Опазването на природата става все по-важно през 21 век. В унисон с усилията за устойчивост на този процес,
насочен към комбиниране на защитата на природата със социални и икономически стратегии, ZAGO GREEN
DIVISION разработва и произвежда технологични решения за рециклиране на органични и индустриални
отпадъци с различни трансформационни процеси.
ZAGO има широка гама от индивидуални решения разработени за: Общинските дейности за поддръжка на
паркове и градини, производство на компост, ферми, рекултивиране на терени, инсталации за биогаз, центрове за събиране и рециклиране на отпадъци.

Предлаганата гама включва теглими и самоходни компостообръщащи машини, сита, миксери за компост с интегрирани кранове за подаване на материала от 5 до 24 m3и др.

www.ecosol.bg
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Машини за рециклиране

Имате отпадъци които трябва да
обработите?
,,Екосол България’’ представя световния лидер в машините за обработка
,,DOPPSTADT”.
Компанията е създадена през 1965 г. и
към момента предлага технология за
рециклиране и сепариране от световна
величина. Предлаганите машини имат
възможности за обработка на различни
типове и размери материали, с висока
производителност и надеждност,
ниска консумация на гориво и енергия,
както и максимална екологичност.
Впечатляващата гама от мобилни и
стационарни машини включва:
•
•
•
•
•
•

първични шредери;
фини вторични шредери;
сита;
комбинирани машини за шредиране;
комбинирани машини за сепариране;
комбинирани машини за сортиране и
измиване;
• комбинирани машини за сортиране и
въздушно сепариране.
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Машини за рециклиране

Машините са неизменна част от оборудването при работа в депа за отпадъци, кариери, рециклиращи
депа, трансферни станции и интегрирани системи за обработка на отпадъци, при изключително висока
производителност и ниски оперативни разходи.
Екосол България може да ви предостави цялостни решения за рециклиране, сепариране и обработка на
отпадъците. Многообразието от машини и технологични линии позволяват смесен многокомпонентен
отпадък да бъде сепариран на повече от 10 отделни компонента с различни размери на фракциите и
различна чистота в зависимост от желанието на клиента, при което се получава възможност за вторично
оползотворяване на отделните материали. Машините могат да бъдат мобилни или стационарни, задвижвани
чрез двигател или изцяло на ток.
Основните приложения в които този тип техника намира място са:
•
•
•
•
•

Рециклиране на дървесни отпадъци (за компостиране, изгаряне, чипс за градини и др.);
Производство на биомаса и компост;
Производство на гориво от отпадъчни материали (RDF);
Обработка на градински, строителни и индустриални отпадъци (със сепариране на отделни компоненти);
Обработка на битови отпадъци генерирани от домакинствата.

www.ecosol.bg
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Компактори
Специалистът в оборудването за обработка
на твърди битови отпадъци!
TANA е единственият компактор за депа, от който
някога се нуждаете.
Вече 50 години TANA е лидер на световния пазар
с компактори, предназначени за компактиране и
разстилане на отпадъците на депата. През годините
компанията все повече и повече усъвършенства
своето производство и държи първото място по
производство на компактори за депа за отпадъци.
Компактирането на отпадъка е основен проблем при
съхранението му, както и намаляването на разходите
по обработката. С компакторите на TANA се постига
висока плътност на отпадъка, който се обработва на
депото, висока продуктивност и лесна поддръжка.
При избора на компактор, много важно е количеството отпадък, който се депонира годишно, тъй като гамата
на машините обхваща от 26 до 52 тонни машини. Използвайки цялата ширина на барабаните си, цялото
тегло на машината се предава на трошащите зъби, в резултат на което се постига гладка и здраво уплътнена
повърхност.

Купувайки само един шредер за отпадъци, TANA Shark се грижи за целия процес на раздробяване и
води до 20% повече печалба!
Предимства на шредерите на TANA:
• Възможност за производство на голям диапазон от хомогенни размери на частиците
• Уникална гъвкавост и производителност
• Обработва най-широката гама от материали
• -аздробява най-здравите материали включително и големи гуми
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Шредери

Софтуерът за наблюдение, анализ и статистика
TANA ProTrack® не е просто инструмент за
проследяване за наблюдение на приходите и
разходите, но предлага възможност за значително
подобряване ангажирането на персонала във вашата
компания и тяхната работа. Програмата архивира,
анализира и дава информация за състоянието и
работата на машината в реално време. Анализирайки
данните, програмата дава предписания как да се
работи с машината така, че да се сведат разходите до
минимум при максимална успеваемост на машините
TANA.

Обдухвателя TANA е продукт за висококачествено
разделяне.
TANA отделя леките от тежки материали с висока
степен на точност. Той създава добавена стойност,
като почиства потоците от отпадъци за по
-нататъшна повторна употреба или рециклиране.
Благодарение на множество опции за регулиране
и персонализиране, обдухвателят на TANA може да
се използва за голямо разнообразие от входящи
материали и лесно можете да оптимизирате
операциите, за да отговорите на вашите нужди.

TANA предимства:
Лесен за преместване с товарач;
Ниски разходи на операрине;
Минимални прекъсвания за
сервизиране;
Лесен за поддръжка;
Може да бъде използван за голямо
разнообразие от материали;
Електрическа система за управление.

www.ecosol.bg
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За един чист
европейски град!

Мултилифт системи
и контейнеровози
Гъвкави и надеждни, предлаганите мултилифт
системи са стабилна база за разнообразни дейности при транспортирането на малки и голямогабаритни отпадъци от домакинствата и комуналните
дейности на общините. Платформите могат да бъдат използвани като универсални носители на контейнери за отпадъци, цистерни, а също така оборудване за разпръскване
на сол, пясък и др.

Машини за зимно и лятно пътно поддържане

www.ecosol.bg
e-mail: office@ecosol.bg

Търговски мениджър
Северна България

Търговски мениджър
Южна България

+359 885 188 992

+359 892 266 104

