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Arcus Engineering Romania SRL
Pe lângă activitatea noastră de bază, Grupul Arcus a inceput din anul 2009
comercializarea unor produse ecologice în România, punând la dispoziţia clienţilor săi o
gamă intreagă de compactoare şi prese mecanice pentru PET-uri, pentru ambalaje din
aluminiu şi carton, sisteme complete de colectare selectivă a deşeurilor precum şi
sisteme inovatoare de iluminare a spaţiilor interioare cu lumină naturală prin intermediul
tuburilor solare SolarSpot.
Prin introducerea şi respectarea normelor impuse de sistemul de
management al calităţii ISO 9001:2000, ne-am luat angajamentul de înbunătăţire
continuă a calităţii produselor şi serviciilor oferite prin întâmpinarea şi satisfacerea celor
mai riguroase cerinţe impuse de clienţii noştrii şi de o piaţă extrem de dinamică.

Compactoare montabile pe perete
PP 500 Kombi
Dispozitiv mecanic de compactare a dozelor si peturilor de max. 0.5l.
Se poate folosi şi pentru peturi cu gură largă.
Cu ajutorul acestui dispozitiv se reduce semnificativ spaţiul de colectare,
costurile de transport al deşeurilor şi periodicitatea acestora.
Compactorul împreună cu suportul sacului de colectare se poate monta pe
perete, dulap, masă, în poziţie verticală, eventual orizontală.
Reduce cu până la 70-80% dimensiunea peturilor şi a cutiilor.
Dimensiuni: 410x150x70 mm.
Culori disponibile: verde-galben, albastru-galben, negru-alb, gri, albastru
metalizat.
Se recomandă pentru restaurante, baruri, clădiri de birouri, spitale, şcoli,
grădiniţe.

PP 2500
Compactor pentru peturi de până la max. 2,5l (compactează si cele de 0,5, 1, 1,5 şi 2 l).
Este recomandat şi pentru cutii de carton de răcoritoare, lapte etc.
Reduce cu până la 70-80% dimensiunea peturilor şi a cutiilor.
Dimensiuni: 410x150x70 mm.
Culori disponibile: verde-galben, albastru-galben, negru-alb, gri, albastru.

PP 2500 Kombi
Compactor cu componente fortificate pentru peturi de 0,5 - 2,5l ,a cutiilor de metal de până la 0,5l,
precum şi a cutiilor de carton.
Reduce cu până la 70-80% dimensiunea peturilor şi a cutiilor.
Dimensiuni: 570 x 200 x 130 mm.
Culori disponibile: verde-galben, albastru-galben, negru-alb, gri, albastru.
Este disponibil şi cu carcasă de protecţie.
Culoare carcasă: galben.
La toate dispozitivele de compactoare se poate ataşa un sistem de prindere pentru saci menajeri.
100 buc.

40 buc.

Compactor Antivandalizare
PP 2500 Kombi VB. Sistemele “antivandalizare" sunt concepute pentru spaţii exterioare.
Caracteristici:
- asamblat din componente fortificate şi carcasă de oţel
- acoperit cu vopsea anticorozivă
- compactează peturi de 0,5 - 2,5l şi cutii de metal de până la 0,5l, precum şi cutii de carton.
- reduce cu până la 70-80% dimensiunea peturilor şi a cutiilor.
Dimensiuni: 535 x 225 x 200 mm
Se fixează cu şuruburi pe suprafeţe plane. Totodată se poate monta si pe stâlpi metalici. Împotriva furtului vă
punem la dispoziţie si şuruburi antifurt. Este recomandat pentru amplasarea pe lângă centrele de colectare a
gunoiului, pentru festivităţi în aer liber, blocuri de locuinţe.
Culoare: galben-gri.

Suport saci de colectare
Aparatele pot fi însoţite cu suport de saci de
colectare, ce se pot monta pe perete.
Culori: galben, alb.

Suport pentru compactor
În cazul în care montarea compactoarelor pe perete nu este posibilă, acestea se pot folosi şi montate pe
suporturi de metal.
Suportul este confecţionat din profil închis de 30 x 50 mm, având înălţimea de aprox. 160 cm, ceea ce asigură
o exploatare comodă a compactorului. Talpa din spate este de 25 cm, iar cele din faţă de 40 cm.
Culoare: galben.

PP
PP BOX
BOX –– Dulap
Dulap depozitare
depozitare
de
deşşeuri
euri

Dulap închis de depozitare a deşeurilor, prevăzut cu
un compactor la alegere, dintre cele prezentate
mai sus. Este executat din metal, fiind prevăzut în
faţă cu sistem de închidere.
Compactorul este încorporat în plafonul dulapului, iar
după compactare, peturile sau dozele cad în
sacul de plastic din interiorul dulapului.
Se recomandă în spaţii de birouri, organizări de
evenimente, spitale, şcoli, grădiniţe.
Dimensiuni: 100 x 58 x 63 cm.

PP Kombi Box
Dulap închis de depozitare a deşeurilor cu două compartimente separate, prevăzut cu 2 compactoare.
Este executat din metal, fiind prevăzut în faţă cu sistem de inchidere.
Compactoarele sunt încorporate în plafonul dulapului, iar după compactare, peturile sau dozele cad în
sacii de plastic din interiorul dulapului.
Se recomandă în spaţii de birouri, organizări de evenimente, spitale, şcoli, grădiniţe.
Dimensiuni: 100 x 63 x 63 cm.

Sistem mobil de colectare selectivă a deşeurilor

Este compus din:
- un stativ pe roţi
- un compactor cu apărătoare PP 2500 Kombi
- 5 cutii de colectare (hârtie, plastic, metal, sticlă şi
diverse).
- 2 cutii pentru colectarea bateriilor
Acest sistem prezintă beneficiul de a asigura colectarea
selectivă a deşeurilor ocupând un spaţiu relativ restrâns
şi un design atrăgător pentru spaţiile interioare.
Mărimea containerelor pentru:
- sticlă, metal, plastic ~ 100l
- amestec, hârtie ~ 50l
Este executat din oţel şi acoperit cu vopsea anticorozivă.
Dimensiuni: 140 x 103 x 60

Sisteme de colectare selectivă adaptabile
•

•
•
•
•

•

Componentele generale ale sistemului se pot folosi
şi individual sau combinate între ele în funcţie de
necesităţi.
Material: oţel
Acoperire: vopsea anticorozivă pe bază de răşină
artificială
Configuraţia de bază:
Cadru cu placă de suport, 2 containere, compactor
(PP 500 Kombi, PP 2500, PP 2500 Kombi, PP 2500
Kombi cu carcasă)
Dimensiuni: 140 x 66 x 60 .

Presă universală pentru deşeuri
Este disponibilă in două variante:
- pentru balotarea deşeurilor
- pentru presarea în saci de plastic
Se pot presa folii de plastic, hârtie, carton ondulat, deşeuri textile.
Baloturile pot fi de :
- 15 - 18kg pentru folie
- 15 - 18kg pentru hârtie
- 12 - 20kg saci de gunoi
Avantaje:
- cheltuieli reduse de transport
- spaţiu redus de depozitare
- condiţii igienice de depozitare a deşeurilor
Se montează sacul de plastic în presă, se face presarea gunoiului, după care se închide gura sacului.
Dimensiuni: 122 x 50 x 56 cm
Deschiderea presei 45 x 45 cm, înălţimea balotului reglabil între
45-60 cm, puterea de presare de cca 180kg pe placă şi de 60120kg pe acţionarea braţului . Greutatea netă este de 28kg.

Compactoare electrice
RP 2500 Kombi E
Se pot compacta peturi de max. 2,5 l sau cutii metalice de max. 0,5 l.
Mecanismul de compactare şi perforare se află intr-o carcasă de tablă, la care este fixată o pâlnie de
alimentare, totul fiind montat pe un cadru metalic. Aparatul funcţionează cu un motor alimentat cu 220 V, 50 Hz
de 0,55 kW cu protecţie IP 55. Aparatul este echipat cu un întrerupător cu trei poziţii asigurând rotaţia în două
direcţii, siguranţă electrică si buton de oprire în regim de urgenţă. Dedesuptul aparatului există o pâlnie de
colectare a lichidelor eventual aparute în urma presării.
Se recomandă centrelor de colectare şi prelucrare a deşeurilor.

