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для Українського ринку переробки ТПВ

f-e.de f-e.de



f-e.de

Постачаємо мобільні комплекси з сортування та 
переробки ТПВ від 0,59 до 1,2 млн. €

Організовуємо демонстраційні покази широкого 
спектру техніки для переробки ТПВ. Від 1200 €

Надаємо послуги з компостування органічних 
відходів та рекультивації ґрунту від 2 € / тонна
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Ми  хочемо вам 

запропонувати такі  

РІШЕННЯ ПИТАНЬ 

З ТПВ



ВИРОБНИЦТВО ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

МОБІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ

(сортування, переробка ТПВ та компостування органічних відходів)

Комплексні рішення від 590 000 €



СТИСЛО!

Комплексні мобільні рішення від Eggersmann. 

Переробка на 90% несортованих ТПВ до 100 т/год!

25 т/год

25-100 т/год

Від 700 до 5’000 м³/год

Від 200 до 300 м³/год
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НЕСОРТОВАНІ ТПВ

ПОДРІБНЕННЯ

Суміш органічної та 

неорганічної складової 

ТПВ малої фракції

Від 700 до 5’000 м³/год

ТЕХНІЧНИЙ 

КОППОСТ

RDF

ПАЛИВО

≤10%ЗАЛИШКИ ЩО НЕ 

ПЕРЕРОБЛЯЮТЬСЯ

ПРОСІЮВАННЯ
Калібрування та розділення органіки, 

частин металу й горючої складової 

25 т/год

КОМПОСТУВАННЯ
Переробка органіки у технічний компост

Непросіяний 

технічний компост

Від 700 до 5’000 м³/год

25-100 т/год

ОЧИЩЕНА СИРОВИНА 

ДЛЯ RDF ПАЛИВА 



Комплексні мобільні рішення від 

Eggersmann і OPE organic це 

повноцінний завод з цілим рядом 

переваг:

1. У 5-10 разів менше капіталовкладення

2. Можливість переробляти як знову 

надходять так і накопичені відходи

3. Висока продуктивність і німецька 

надійність обладнання

4. Перероблення до 90% стандартний 

несортованих ТПВ

5. Незалежність і мобільність

НЕСОРТОВАНІ ТПВ

Переміщення суміші на 

майданчик 

компостування

Суміш органічної та 

неорганічної складової 

ТПВ малої фракції

Очищена сировина для

RDF палива 

ПОДРІБНЕННЯ ТПВ

25 т/год

100 т/год

КОМПОСТУВАННЯ

Переробка органіки у технічний компост

Додавання необхідних 

мікроелементів

Від 700 до 5’000 м³/год

ПРОСІЮВАННЯ

Калібрування та розділення органіки, 

частин металу й горючої складової 

Від 200 до 300 м³/год

Відвантаження 

технічного компосту

Внесення технічного 

компосту у ґрунт

ПРОСІЮВАННЯ

Відділення технічного 

компосту від RDF палива

Від 200 до 300 м³/год

Відвантаження 

RDF палива 
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ЧОМУ САМЕ 

КОМПОСТУВАННЯ?
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Відсутність обмежень та

легкість нарощуванні 

потужностей

Мінімальні потреби у 

спеціальному обладнанні

Мінімальна залежність від 

постачальників енергоносіїв 

Контроль запаху та виділень в 

процесі переробки 

Самий економічний метод 

переробки з існуючих методів

Мінімум задіяного персоналу 

високої кваліфікації 

Мінімальні терміни переробки 

без шкоди довкілля

Мінімум витрат на 

інфраструктуру

Ліквідні побочні продукти -

органічні добрива 



ПЕРША В УКРАЇНІ СТАНЦІЯ КОМПОСТУВАННЯ 
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Перша станція компостування органічних відходів розпочала свою роботу в 

Львові у січні 2020 року та деякий час відпрацювала у тестовому режимі

Офіційне відкриття станції із демонстрацією обладнання 

Eggersmann GmbH відбулося 26 червня 2020 року!



Комплексні мобільні рішення від OPE 

organic та Eggersman у дії.

Eggersmann group

- досвід, що вражає!
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Video – натисніть на зображення



TEOTON Z55 + 

BACKHUS17.16

Подрібнення органічної сировини із 

подальшим компостуванням у 

компост найвищого V класу

Рекультивація

старого полігона.

Terra Select T6 з барабанним 

екраном задіяний у 

рекультивації старого 

полігону ТПВ.

BACKHUS A65 

Компостування просіяних ТПВ. 

Аерація на BACKHUS A 65 фракції

від 0 - 70 мм

Подрібнення ТБО

FORUS SE 250

FORUS SE 250 з потужністю 25 тон 

на годину подрібнює тверді 

побутові відходи для їх подальшої 

переробки.
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Video – натисніть на зображення

Video – натисніть на зображення Video – натисніть на зображення

Video – натисніть на зображення



 Ми розрахуємо для вас оптимальний комплект обладнання під ваші потреби та фінансові можливості.

 Ви отримуєте повний експертний супровід та підтримку при впровадженні технології переробки відходів.

ПРИЙМАЙТЕ ТІЛЬКИ ВЗВАЖЕНІ РІШЕННЯ!
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ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 2021 РІК

ДЕМОНСТРАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛАДНЕННЯ У РЕАЛЬНИХ УМОВАХ 

переробка змішаних побутових відходів



МИ ГОТОВІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВАШЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЛАДНАННЯМ ТА КВАЛІФІКОВАНИМ ПЕРСОНАЛОМ!

1. Відправте нам  повідомлення про вашу зацікавленість будь-яким зручним для вас способом.

2. У найкоротший час наш менеджер вийде з вами на зв'язок і відповість на всі ваші запитання.

3. Підписуємо контракт і відповідно до його умовами підбираємо і поставляємо вам техніку в обумовлені терміни.
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Професійна техніка для 

компостування органічних відходів

Подрібнювачі ТПВ.

Потужні, надійні  та прості у обслуговуванні

Унікальна технологія просіювання. 

Деревина, метал, каміння або органіка, Terra Select 

розділяє все на частини за один процес.

f-e.de



Контактна інформація

Представник Eggersmann GmbH в Україні

Сергій Прокопенко 

Тел.: +38 067 404 41 24 

prokopenko@ope.com.ua

WWW.EGGERSMANN-RECYCLINGTECHNOLOGY.COM

Представник Eggersmann GmbH

у східної Європі, Німеччина

Alexander Brinkin

Тел.:+49 4407 913 37 00

a.brynkin@f-e.de

WWW.F-E.DE
Партнер Eggersmann GmbH в Україні

ТОВ «О.П.Є.», Україна

Керівник проекту OPE Organic 

Володимир Малиновський 

Тел.:+38 067 721 18 56

malinovskiy@ope.com.ua

www.ORGANIC.OPE.COM.UA


