
Sortownia 
odpadów 

Przykładowy schemat transportu odpadów dla zakładu produkcyjnego > 500  ton odpadów miesięcznie 

1. Pojemniki i worki 
dostosowane do 
selektywnej zbiórki 
danego odpadu. 

3. Wydajny system transportu 

5. Prasowanie odpadu 
w prasach stacjonarnych 

7. Dalsze prasowanie             
i segregowanie  odpadów 

6. Transport wewnętrzny za pomocą 
samochodu typu „hakowiec” lub 
skrzyniowego 

8.  
Składowanie 

2. Prasowanie 
odpadu w miejscu 
jego powstawania. 

9. Załadunek i wywóz 
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Zakład produkcyjny 

Odpady 

Odpady 

4. Kruszenie oraz 
prasowanie styropianu 

Punkt 
gromadzenia 

odpadów 

Stworzenie wydajnego, efektywnego ekonomicznie 
systemu w zakładzie wytwarzającym duże ilości odpadów 

wymaga szczególnego podejścia.  
 Firma AMINEX wdrażając system 

  gospodarowania odpadami 
  oferuje nowoczesny sprzęt 

  do zagęszczania odpadów 
  uznanych producentów. 

  W większości przypadków 
  wprowadzamy również nasz 

wyszkolony personel. 



Przykładowy schemat transportu odpadów dla zakładu produkcyjnego ŚREDNIEJ wielkości 

2. Niszczenie  
odpadów oraz 
 ich zagęszczanie 

6. Wywóz kontenerów 
z odpadami. 

3. Prasowanie odpadu w prasach 
wielokomorowych 

1. Wywóz odpadów 

5. Odpady są gromadzone w kontenerach do 
czasu ich zapełnienia. 

Zakład produkcyjny 

Kierunek transportu odpadów 

Firma AMINEX wdrażając system gospodarowania odpadami 
dla średniej wielkości firm wytwarzających od 100 do 300 ton 
odpadów miesięcznie stawia na utechnicznienie procesu  
w celu jak największego zagęszczenia odpadów,  
optymalizacji kosztów oraz zapewnienia  
specyficznych wymagań dotyczących m.in.  
likwidacji wyrobu nie spełniającego wymagań.  

©2011 AMINEX Sp. z o.o. – wszystkie prawa zastrzeżone 

4. Niszczenie produktów nie 
odpowiadających wymaganiom. 



Przykładowy schemat transportu odpadów dla zakładu produkcyjnego MAŁEJ wielkości 

Zakład produkcyjny 

Obsługa mniejszych przedsiębiorstw, wytwarzających 
do 50 ton odpadów miesięcznie nie wymaga 

zastosowania złożonych rozwiązań technicznych.  
Dla takiej ilości odpadów firma AMINEX oferuje: 

prasokontenery, kontenery KP-7, KO-15 itp. 
 W większości przypadków odpady są 

transportowane wewnątrz budynku przez 
pracowników danej firmy. 

1. Odpady są wrzucane przez 
pracowników firmy do właściwego 
kontenera 

2. Wywóz pełnych kontenerów 
i  prasokontenerów przez  
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Odpady 

Kierunek transportu odpadów 


