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DESCRIÇÃO

1000kg
Até

Capacidade
em kg

2500L
Capacidade 

em litros

ECOLIX
Coleta Seletiva

CERTIFICAÇÕES

    

Peso em kg

Base formada por uma porta de aço com trava e abertura do tipo alçapão no fundo do recipiente, 
sustentada por cabos de aço, encaixada externamente na estrutura plástica, dando maior 
resistência ao produto.

Fabricada em aço, tratada com eletrodeposição KTL para proteção anticorrosiva e antiferrugem, 
soldada em formato TIG. Para equipamentos dispostos em área litorâneas o tratamento ocorre por 
galvanização.

Estrutura interna de aço com alça para içamento no prolongamento lateral, unindo-se à alça 
situada no topo como parte integrante da estrutura.

Cinta para prevenção da expansão da parte plástica feita em aço e fixada no centro da estrutura 
plástica externa, possibilitando maior segurança na abertura e fechamento.

Estrutura interna

de VIDRO

Contentor em formato retangular com 
abertura inferior, fabricado em  
polietileno de alta densidade (PEAD), 
rotomoldado, aditivado com 
estabilizador UV8.

Solução ideal para coleta seletiva de 
vidro, é aplicado como P.E.V. (Ponto 
de Entrega Voluntária) e em 
Ecopontos.

Produto à prova de variações 
climáticas e corrosão, reduz custos 
operacionais da coleta seletiva e 
auxilia na educação ambiental da 
população.

Indicado para prefeituras e empresas 
de coleta que desejam realizar uma 
coleta seletiva de alto volume e baixo 
custo operacional.



PERSONALIZE SEU PRODUTO COMO DESEJAR 

         

ADESIVOS

Contentor coletado através de içamento 
vertical por um caminhão adaptado com 
guindaste hidráulico veicular - tipo munck.

Abertura inferior, tipo alçapão, no fundo do 
recipiente para descarga dos resíduos 
sólidos.

Acionamento por toque de alavanca de 
fechamento posicionado na parte inferior 
do equipamento para abertura e para 
fechamento. 

OPERAÇÃO

ECOLIX
Coleta Seletiva
de VIDRO

GAMA DE CORES
(Conforme CONAMA 275 de 25/04/2001)

Disponível nas cores grafite, 
branco, laranja , amarelo , 
vermelho, verde, azul e marrom.

ATRIBUTOS DO PRODUTO

Ades i vos em v in i l p l ás t i co 
personalizado.


