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Mașina de spălat containere ACT  

Specificații: 

• Rezervor de 800L apă curată; 

• Rezervor de 700L pentru colectarea apei 

folosite după spălarea containerului/apei 

murdare;  

• 2 capete de spălare rotative; 

• Mașina de bază Mercedes Sprinter 3,5 tone 

care poate spăla containere rapid;  

• Apă 60-100 °, 100-200bar  

• Mașina se poate deplasa la fiecare client pentru 

a spăla containerul după ce a fost colectat 

gunoiul; 

• În Europa de Vest avem un real succes, clienții pot semna contracte de 6-12-24 cicluri 

de curățare pe an; 

• În fiecare an numărul de clienți se dublează; 

• Un mare avantaj este evidențiat prin faptul că după igienizare mirosul neplăcut al 

containerelor dispare fiind un avantaj mare pentru spitale/fabrici/magazine/restaurante 

etc. 

• Dezinfecție totală; 

• Cu o mașină se pot spăla cu ușurință 100 de containere pe zi; 

• Piaptăn de prindere prevăzut pentru orice tip de containere, 40-1500 litri; 

• Semnal luminos de avertizare; 

• Rolă cu lanț pentru spălarea exterioară a containerului; 

• Filtru mare pentru a filtra apa înainte de a intra în pompa de înaltă presiune; 

• Intrarea și ieșirea apei cu, cuplaje rapide. 

Explicatie: 

ACT propune spre vânzare autospeciale în vederea igienizării și dezinfectării 

containerelor/pubelelor de gunoi. 

Autospecialele folosesc tehnologie de igienizare cu apă fierbinte între 60-100° cu presiune până 

la 200 bar, apă în care se pot dilua diferite soluții de igienizare pentru a da containerului/pubelei 

un miros plăcut. 

Durata unui ciclu de igienizare este de ordinul minutelor, astfel că se poate atinge fără probleme 

targhetul de 100 containere/pubele pe zi. 

În Europa de Vest, autospecialele igienizante reprezintă un real succes, având clienți atât din 

rândul casnicilor cât și a antreprenorilor de restaurante, magazine, fabrici, fast-food-uri,spitale 

etc.  

Modul de prestare a serviciilor de igienizare containere este diversificat , astfel încât se poate 

opta atât pentru o igienizare cât și pentru încheierea unor abonamente ce pot include 6, 12, 24 

cicluri/an. 
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Descriere utilaje: 

 

 

Vederea din spate a 

autospecialei Mercedes Sprinter cu 

sistemul de ridicare a containerului 

pe poziție de transport, ambele 

capete de spălare de înaltă presiune 

sunt vizibile în mijloc, pe partea 

dreaptă este poziționat lanțul cu 

furtun pe rolă. 

 

 

 

 

Vederea laterală a 

autospecialei Mercedes Sprinter, 

pe acoperiș sunt amplasate cele 

două eșapamente ale sistemului de 

încălzire, fiind vizibil și lanțul cu 

furtun pe rolă pe partea dreaptă. 
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Procesul de acționare pentru curățarea containerelor de dimensiune mare: 

 

 

În partea stângă este poziționat robinetul mare pentru golirea rezervorului cu apă folosită. 
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Procesul de acționare pentru curățarea containerelor de dimensiune mică: 

Clienți mulțumiți: 


