
GARBAGE COMPACTING STATION
TRẠM ÉP RÁC KÍN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Technical Speci�cations

Công suất hoạt động

Capacity

Loại xe đầu vào

Input garbage truck

Loại xe đầu ra

Output garbage truck

Vật liệu chế tạo

Material

Hệ thống ép rác

Compacting system

Phương thức vận hành

Operating manual

Hệ thống khử mùi

Deodorizing system

Hệ thống vệ sinh xe:

Truck Cleaning system

Trang bị khác

Others 

: ≥ 100 tấn/ngày/đầu ép

:  ≥ 100 tons/day/devide

: Tất cả các loại xe chở rác có tải trọng dưới 

5 tấn (tùy theo thiết kế)

: All kind of garbage trucks under 5 tons payload 

(due to designs)

: Xe hooklift  và thùng chứa rác

: Hooklift truck and garbage container

: Thép hợp kim SPA-H, Nhật Bản

: SPA-H steel, Japan

: Có thể tích máng nạp lên tới 15m3 

(tùy theo thiết kế)

: Bulldoze volume movable up to 15m3 (due to design)

: Bằng điện thủy lực

: By electrical hydraulic mechanism

: Bằng chế phẩm EM và than hoạt tính

: By EM & activated carbon

: Tự động vận hành thông qua hệ thống 

cảm biến bằng mắt báo.

Automatically operated through the eye sensor system.

: Cân điện tử, phòng điều hành và các 

trang thiết bị khác

: Electronic balances, operating cabinet and other 

equipments

YÊU CẦU TỐI THIỂU Minimum Requirements

1. Diện tích mặt bằng tối thiểu 1000m2.

Minimum area is 1000m2.

2. Thống kê được lượng rác thu gom hằng ngày.

Totaling up the daily quantity collecting of waste.

3. Thống kê được các loại phương tiện thu gom rác.

Totaling up the quantity of garbage collector.

4. Khoảng cách di chuyển đến trung tâm xử lý rác tối thiểu 

20km.

Distance to waste treatment center: at least 20km. 

LỢI ÍCH ĐẦU TƯ Investment Bene�ts

      Tạo điểm thu gom rác tập trung, giảm thiểu các điểm thu 

gom rác hở nằm gần các khu dân cư, trường học, chợ gây ô 

nhiễm môi trường. Creating a centralize collection points, minimizing the 

open collection positions located near residental areas, schools, markets caused 

enviromental pollution.

       Thu gom, vận chuyển rác nhanh chóng, hiệu quả.

Collecting and transporting waste quicly, e�ciently.

      Xử lý triệt để mùi hôi, nước thải, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ 

sinh môi trường. Thoroughly treat odor, waste water to ensure sanitation 

standards. 

      Vận hành đơn giản, an toàn, chi phí thấp. Simple operation, safety, 

low cost.
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