EcoPers

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.

EcoPers

De ondergrondse perscontainer
Naast de EcoCassette heeft EcoVision de ondergrondse variant gecreëerd, de
EcoPers. De EcoPers heeft hetzelfde verdichtingmechanisme als de EcoCassette
echter wordt ondergronds geplaatst.

www.twitter.com/ecovisionbv

www.youtube.com/ecovisionbv

Kenmerken
• Inhoud van 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
• Geen zwerfvuil
• State of the art software mogelijkheden
• Complete transparantie in uw afvalaanbod

EcoPers

Het wisselsysteem
Het EcoPers systeem gaat uit van containerwisseling op locatie en lediging op de
eigen locatie van de inzamelaar. Het EcoPers systeem is gebaseerd op wisseling van
de containers, waarbij telkens het gehele systeem wordt vervangen door een leeg,
schoon en gecontroleerd systeem. Tevens kunnen bij het EcoPers systeem in één
keer alle fracties worden afgevoerd terwijl bij andere systemen voor elke fractie een
andere wagen moet komen.
EcoPers is bovenlossend
Bovenlossende containers zijn altijd tot aan het straat niveau gesloten. Het voordeel
hiervan is dat er onmogelijk grond- of lekwater de inhoud van de container bereikt.
Hierdoor is er minder kans op broei, verrotting en uiteindelijk stankoverlast.
Datacommunicatie via GPRS
De EcoPers wordt tevens geleverd met een geavanceerd afval management
systeem. Hierdoor is toegangscontrole, registratie, locatie bepaling en rapportage
mogelijk. Bij inzet van de EcoPers is het dus mogelijk om te registreren welke partij
welke hoeveelheid afval aanbiedt. Dit zorgt voor een transparante (door)berekening
van de gemaakte kosten voor de inzameling en verwerking van de vrijkomende
afval- en reststoffen.
De logistieke voordelen die door de verdichting van het afval behaald kunnen
worden dragen tevens bij aan de ambitie van de Nederlandse overheid en
het bedrijfsleven om de uitstoot van kooldioxide zeer sterk te verminderen.
Door te kiezen voor de EcoPers draagt u op eenvoudige wijze uw steentje bij.
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