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Компанія „ЕКО-Львів“ понад 20 років представлена на ринку України під торговою 
маркою ecowayтм. Продукція компанії – це, насамперед, новітні технології та відповідність 
європейським нормам і стандартам. На базі власних потужностей реалізовано виробництво 
металевих контейнерів для збору та сортування твердих побутових відходів. Ми пропонуємо: 
сотні найменувань товарів європейського виробництва у сфері поводження з відходами, 
запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів, практичні екологічні 
рішення з урахуванням індивідуальних особливостей організації виробничих процесів.



Металеві баки для сміття 120 л та 240 л 
›  Конструкція зі сталі гарячого цинкування  

з високою корозійною стійкістю.
›  Відкидна кришка та колеса діаметром 200 мм.
›  Використовується насамперед у промисловості для 

гарячих, важких або забруднених нафтою відходів.

Тип: 7624

240 л

600 × 740 × 1060 мм

37 кг

96 кг

Тип: 7623

120 л

460 × 568 × 920 мм

30 кг

48 кг

Металеві баки для сміття 110 л та 70 л
›  Використовуються для збирання муніципальних відходів.
›  Для сортування відходів можна використовувати баки  

для сміття з кришками різного кольору.
›  Виконання з листового оцинкованого металу забезпечує 

стійкість до відходів з високою температурою.

Тип: 1008

110 л

∅ 550 × 870 мм

13,5 кг

44 кг

Тип: 1002

70 л

∅ 550 × 578 мм

11,5 кг

44 кг

Варіанти баків на 110 л з кольоровими кришками/різного типу:

1008-1 1008-2 1008-6 1008-4

КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВІДХОДІВ



КОНТЕЙНЕРИ

Контейнер для ТПВ
›  Використовується для збору, утилізації  

та сортування побутових та промислових 
відходів.

›  Особлива стійкість до механічного 
зношування завдяки пресованій формі.

›  За вимогою доступні варіанти виконання 
– з кольоровими кришками, гальмами, 
кріпленнями для проведення утилізації  
за допомогою вилкового підйомника.

Тип: 1100VP

1100 л

1370 × 1080 × 1310 мм

110–130 кг

440 кг

Сітчастий контейнер
›  Конструкція гарячого цинкування.
›  Суцільна задня та нижня стінка,  

інші стінки сітчасті.
›  Контейнер обладнаний штифтами  

для опорожнення з перекиданням  
на бічні стінки.

›  Контейнер обладнаний вбудованими 
з‘єднувальними пристроями для утилізації 
за допомогою вантажівки з вилковим 
підйомником.

›  Оснащений 4 поворотними колесами,  
два поворотних колеса з гальмами.

›  На контейнері розташована табличка  
для маркування.

Тип: 7799

1700 л

1076 × 642 × 1375 мм

121 кг

700 кг



МЕТАЛЕВІ ЗАХИСНІ ПОЛОТНА З РЕШІТКОЮ 

›  Використовуються насамперед для зберігання 
нафтопродуктів та масел; запобігають витоку речовин 
та забрудненню навколишнього середовища.

›  Кожне решітчасте поле з розміром 1200 × 800 мм 
складається за потреби.

›  Кожне решітчасте поле вставляється  
у герметичний піддон для вловлювання.

›  Конструкція з лаковим покриттям або  
гарячим цинкуванням з решіткою.

З лаковим покриттям та оцинкованою решіткою

Тип: 7560

33 л

1200 × 800 × 35 мм

44 кг

Гаряче цинкування з оцинкованою решіткою
›  Рампу можна підставити з довгої або короткої сторони.

Тип: 7560-Z

33 л

1200 × 800 × 35 мм

44 кг

Тип: 6080

1450 × 750 мм

Рампа

Тип: 6081

745 × 475 × 32 мм

Захисне полотно складається з решітчастих полів
›  Можливість налаштування до будь-якого поля розміром 1450 × 750 мм.
›  Кожне решітчасте поле вставляється у герметичне полотно для вловлювання.
› Захисне полотно може оснащуватися оцинкованою рампою.
› Захисне полотно покрите лаком, решітка та рампа оцинковуються.



МЕТАЛЕВІ ЗАХИСНІ ПОЛОТНА З РЕШІТКОЮ 

Обладнання для з‘єднання
›  Забезпечує з‘єднання двох захисних 

полотен.

Рампа з довгої сторони

Тип: 7561-L

1200 × 475 × 35 мм

14 кг

З‘єднання з довгої сторони

Тип: 7560-L

1180 × 20 мм

З‘єднання з короткої сторони

Тип: 7560-S

780 × 20 мм

З‘єднання у кутах

Тип: 7560-K

20 × 20 мм

Рампа з короткої сторони

Тип: 7561-S

800 × 475 × 35 мм

9,5 кг



ЗАХИСНІ ЗЛИВНІ ПІДДОНИ

Тип: 5206 / лакове покриття

Тип: 5206-Z / цинкування

220 л

1200 × 800 × 250/350 мм

Захисні піддони без решітки  
для зберігання бочок 2 × 200 л
›  Підходить також для зберігання менших бочок.
›  Конструкція з лаковим покриттям або гарячим 

цинкуванням.

Тип: 6075 / лакове покриття

Тип: 6075-Z / цинкування

220 л

1200 × 800 × 250/405/1200 мм

Пересувні зливні піддони
›  Оснащені двома міцними колесами — два 

зафіксованих колеса, два поворотних  
колеса з гальмами, діаметром 125 мм.

›  Ручка для полегшення переміщення 
уловлювального піддона.

›  Конструкція з лаковим покриттям або  
гарячим цинкуванням з решіткою.

Тип: 1260 / лакове покриття

Тип: 1260-Z / цинкування

220 л

1200 × 800 × 250/350 мм

Зливні піддони з решіткою  
для зберігання бочок 2 × 200 л
›  Виконання з решіткою полегшує переміщення бочок.
›  Конструкція з лаковим покриттям або гарячим 

цинкуванням з решіткою.



ЗАХИСНІ ЗЛИВНІ ПІДДОНИ

Тип: 6077 / лакове покриття

Тип: 6077-Z / цинкування

220 л

1200 × 1200 × 160/260 мм

Зливні піддони з решіткою  
для зберігання бочок 4 × 200 л
›  Виконання з решіткою полегшує переміщення бочок.
›  Конструкція з лаковим покриттям або гарячим 

цинкуванням з решіткою.

Тип: 6076 / лакове покриття

Тип: 6076-Z / цинкування

270 л

2500 × 800 × 150/250 мм

Зливні піддони з решіткою  
для зберігання бочок 4 × 200 л
›  Виконання з решіткою полегшує переміщення бочок.
›  Конструкція з лаковим покриттям або гарячим 

цинкуванням з решіткою.

Тип: 1262 / лакове покриття

Тип: 1262-Z / цинкування

220 л

1200 × 1200 × 160/260 мм

Зливні піддони без решітки  
для зберігання бочок 4 × 200 л
›  Підходить також для зберігання менших бочок.
›  Конструкція з лаковим покриттям або гарячим 

цинкуванням.



ЗАХИСНІ ЗЛИВНІ ПІДДОНИ

Тип: 3593 / лакове покриття

Тип: 3593-Z / цинкування

1000 л

1200 × 1500 × 700 мм

Тип: 3595 / лакове покриття

Тип: 3595-Z / цинкування

1000 л

2300 × 1500 × 650 мм

Сталеві зливні піддони 1000 л
›  Протестовані на герметичність згідно зі стандартом EN.
›  Підходить для зберігання контейнерів об‘ємом до 1000 л. 

(утримувальна здатність піддона мін. 1000 л).
›  Виконання для 1 або 2 контейнерів.
›  Виконання з підставкою підходить для заправної станції.
›  Конструкція з лаковим покриттям або гарячим 

цинкуванням з решіткою.

Тип: 6079 / лакове покриття

Тип: 6079-Z / цинкування

1000 л

1200 × 1500 × 950 мм

Тип: 3594 / лакове покриття

Тип: 3594-Z / цинкування

1000 л

2300 × 1500 × 400 мм

Захисний піддон ємністю 
1000 л можна також 
використовувати  
для зберігання двох 
контейнерів об‘ємом 
1000 л.



ЗАХИСНІ ЗЛИВНІ ПІДДОНИ

Тип: 5145

1430 × 880 × 1550 мм

Закриті зливні піддони
›  Протестовані на герметичність згідно зі стандартом EN.
›  Підходять для безпечного та контрольованого 

зберігання рідин, що можуть забруднювати воду.
›   Двостулкові дверцята та кришка, що повністю 

відкривається, забезпечують легший доступ  
до контейнерів, що зберігаються.

›  Внутрішня решітка з конструкцією гарячого  
цинкування, оснащена циліндровим замком.



ПЕРЕКИДНІ КОНТЕЙНЕРИ

Тип: 6502 6503 6504 6505

600 л 900 л 1200 л 1700 л

1650 × 1060 × 815 мм 1650 × 1570 × 815 мм 2210 × 1060 × 1090 мм 2210 × 1570 × 1090 мм

X 800 мм 800 мм 800 мм 800 мм

175 кг 200 кг 250 кг 280 кг

800 кг 1000 кг 1200 кг 1200 кг

Тип: 6369 6359 6587 6581

300 кг 300 кг 400 кг 400 кг

›  Міцний механізм для перекидання гарантує 
тривалий строк служби.

›  Процес перекидання контролюється з кабіни 
водія завдяки кабелю у вантажівці з вилковим 
підйомником.

›  За замовчуванням колір обробки поверхні 
— синій. За вимогою можливе виконання  
з іншими відтінками RAL та з оцинкуванням.

›  Контейнери використовуються для різних  
відходів або напівготової продукції, наприклад, 
для залишків від листів металу, профілів або 
стружки. Вони також підходять для забруднених 
нафтою та емульсіями матеріалів, сипучих  
та пастоподібних матеріалів.

Перекидний контейнер „PROFI“
›  Базова та найпопулярніша версія контейнерів.

Колеса для контейнерів
›  Колеса можна замовити для контейнерів,  

2 × поворотні колеса з гальмами, 2 × зафіксовані колеса.

Просте та безпечне 
управління з кабіни 
водія.

Пристрій для блокування 
перекидання. 

Запобіжники.

Система перекидних контейнерів

Виконання різними кольорами за вимогою:

A

C

B

X

Розміри (A × B × C)
X = відстань між полозами
Висота (C) вимірюється без коліс.

ПОЛІАМІД
›  Підходить для гладких 

поверхонь.

ГУМА
›  Підходить для нерівних 

поверхонь.



ПЕРЕКИДНІ КОНТЕЙНЕРИ ТА КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

Перекидний контейнер з функцією 
автоматичного випорожнення
›  Інноваційний дизайн перекидних контейнерів.
›  Оснащені натискною платформою, що працює  

як кнопка для активації автоматичного перекидання.
›  Контейнер також оснащено важелем  

для ручного опорожнення.
›  З механізмом для  

саморозвантаження.

Тип: 8076

600 л

1490 × 860 × 850 мм

X 420 мм

104 кг

800 кг

A

C

B

X

Тип: 0059

640 л

1600 × 500 × 800 мм

60 кг

Контейнери для люмінесцентних ламп
›  Створені для зберігання та транспортування 

використаних люмінесцентних та газорозрядних 
ламп.

›  Укладання у чотири шари. Піднімається  
вантажівкою з вилковим підйомником або краном.

›  Поверхня покрита лаком.

HOBИHKA


