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Z 

REVERSE VENDING SYSTEM MACHINE 
 
EURVEN GREENY has created a range of systems manufactured in compliance with the CE – ISO machinery norms and international 
certification, reaching the top standards of reliability and safety. 
EURVEN systems are covered by several international patents. 
EURVEN is the leader in manufacturing differentiated waste collection systems with rewards conceived and developed in line with the 
principles established by the Kyoto and Maastricht treaties(machines can be custom-made on request). 

 
 

 
 
 

GREENY FEATURES 
• Immediate saving thanks to the reduction in waste volume, resulting in a direct saving on storage and transport costs. 

• Differentiation of materials collected. 

• Cleanliness and hygiene. 

• Immediate earnings, because already separated and compacted waste has market value straight away. 

• Easy to use. 

• Customer loyalty thanks to our system of fun and incentives involved in the ease of the recycling process from their point 
of view. 

• Additional earnings through the integration of technologies, and promotional and advertising spaces. 

• “Green” image for system users. 

• Custom design. 

• Technology, Fun and incentive-based Marketing. 

• Education in recycling and the life cycle of materials. 

 
GREENY is not just a compactor: it is an idea and a system which develops progressively thanks to the ingenuity of our technicians and 
to the requests and requirements of our customers. 
The constant development and integration of our systems with the most advanced management technologies make the Eurven systems 
RELIABLE AND INNOVATIVE. 
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GREENY  EC JUNIOR   

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki AL 
Liczba podajników: 1  

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: butelek PET, 
puszek AL. Posiada opatentowany system kompaktowania odpadów. 
Butelkomaty ze względu zastosowany w nich kompaktor rotacyjny, są w stanie 
zredukować objętość przyjmowanych opakowań nawet o 90%. Kompaktor 
wyposażony jest w system antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (tworzywa sztuczne PET i metale AL) zbierane są łącznie 
do jednego zasobnika o łącznej pojemności 120 litrów. Dodatkowo urządzenie 
umożliwia osobną zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: wydruku logo 
na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian bocznych (okleiny) 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz wymagania 
dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który pokazuje 
status urządzenia oraz ułatwia obsługę. 

 
 

PETENT AND CERTIFICAZION OF THE GROUP        
 

 
 

Dane techniczne: 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu Czas kompaktowania 

400x550x1830 ca. 80 Kg V 230/50Hz 
0,21 W standby 

hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6 
< 70 dB 2 bott./sec. 

 
 

LIczba pojemników Liczba podajników pojemność 
Ilość puszek AL 

(pojemność 0,33l) 
Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

1 1 120 l 800  210 

 

 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Kółka do transportu Ułatwiają transport  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  

 

 
Multimedialne wyposażenie opcjonalne 

 

wyposażenie opis opcja 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
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GREENY  EC2  

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki AL 
Liczba podajników: 2    

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: butelek 
PET, puszek AL. Posiada opatentowany system kompaktowania odpadów. 
Butelkomaty ze względu zastosowany w nich kompaktor rotacyjny, są w 
stanie zredukować objętość przyjmowanych opakowań nawet o 90%. 
Kompaktor wyposażony jest w system antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (tworzywa sztuczne PET i metale AL) zbierane są do 
dwóch osobnych zasobników o łącznej pojemności 450 litrów. Dodatkowo 
urządzenie umożliwia osobną zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: wydruku logo 
na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian bocznych (okleiny) 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz 
wymagania dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który pokazuje 
status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość zastosowania czytnika kart 
magnetycznych 

 

PETENT AND CERTIFICAZION OF THE GROUP        
 

 
 

Dane techniczne: 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu Czas kompaktowania 

880x620x1530 190 Kg V 230/50Hz 
0,21 W standby 

hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6 
< 70 dB 2 bott./sec. 

 
 

LIczba pojemników Liczba podajników pojemność 
Ilość puszek AL 

(pojemność 0,33l) 
Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

2 2 450 l 800 210 

 

 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Kółka do transportu Ułatwiają transport  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
Monitor/tv Monitor do wyświetlania reklam lub treści promocyjnych  

obudowa dla monitora 
Dodatkowa stalowa konstrukcja, znajdująca się na szczycie urządzenia, dostosowana do 

monitora 
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC2 

 

wyposażenie opis opcja 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
 

 
 
 

 

 
 

Czytnik kart magnetycznych 

Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
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GREENY  EC3  

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki ALU, kubeczki PS 
Liczba podajników: 3  

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: butelek 
PET, puszek AL oraz kubeczków PS. Posiada opatentowany system 
kompaktowania odpadów. Butelkomaty ze względu zastosowany w nich 
kompaktor rotacyjny, są w stanie zredukować objętość przyjmowanych 
opakowań nawet 0 90%. Kompaktor wyposażony jest w system 
antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (tworzywa sztuczne PET, metale ALU, oraz kubeczki PS) 
zbierane są do trzech osobnych zasobników o łącznej pojemności 450 litrów. 
Dodatkowo urządzenie umożliwia osobną zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: wydruku logo 
na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian bocznych (okleiny) 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz 
wymagania dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który pokazuje 
status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość zastosowania czytnika kart 
magnetycznych 

 

PETENT AND CERTIFICAZION OF THE GROUP        
 
 
 

Dane techniczne: 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu Czas kompaktowania 

880x620x1530 190 Kg V 230/50Hz 
0,21 W standby 

hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6 
< 70 dB 2 bott./sec. 

 
 

Liczba pojemników Liczba podajników pojemność 
Ilość puszek AL 

(pojemność 0,33l) 
Ilość kubeczków PS 

(pojemność 0,2l) 
Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

3 3 450 l 800 900 210 

 
 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Kółka do transportu Ułatwiają transport  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
Monitor/tv Monitor do wyświetlania reklam lub treści promocyjnych  

obudowa dla monitora 
Dodatkowa stalowa konstrukcja, znajdująca się na szczycie urządzenia, dostosowana do 

monitora 
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC3 

 

wyposażenie opis opcja 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
 

 
 
 

 

Czytnik kart magnetycznych 
Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
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GREENY  EC2+1  

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki ALU, kubeczki PS 
Liczba podajników: 2 + 1 niekompaktujący    

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: butelek 
PET, puszek AL oraz kubeczków PS. Posiada opatentowany system 
kompaktowania odpadów. Butelkomaty ze względu zastosowany w nich 
kompaktor rotacyjny, są w stanie zredukować objętość przyjmowanych 
opakowań nawet 0 90%. Kompaktor wyposażony jest w system 
antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (tworzywa sztuczne PET, metale ALU, oraz kubeczki PS) 
zbierane są do trzech osobnych zasobników o łącznej pojemności 450 litrów. 
Dodatkowo urządzenie umożliwia osobną zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: wydruku 
logo na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian bocznych (okleiny) 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz 
wymagania dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który 
pokazuje status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość zastosowania 
czytnika kart magnetycznych 

 

PETENT AND CERTIFICAZION OF THE GROUP        
 

 
 

Dane techniczne: 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu Czas kompaktowania 

880x620x1530 190 Kg V 230/50Hz 
0,21 W standby 

hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6 
< 70 dB 2 bott./sec. 

 
 

Liczba pojemników Liczba podajników Pojemność 
Ilość puszek ALU 
(pojemność 0,33l) 

Ilość kubeczków PS 
(pojemność 0,2l) 

Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

3 3 450 l 800 900 210 

 
 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Kółka do transportu Ułatwiają transport  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
Monitor/tv Monitor do wyświetlania reklam lub treści promocyjnych  

obudowa dla monitora 
Dodatkowa stalowa konstrukcja, znajdująca się na szczycie urządzenia, dostosowana do 

monitora 
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC2+1 

 

wyposażenie opis opcja 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
 

 
 
 

 

Czytnik kart magneycznych 
Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
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GREENY EC GDO  

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki ALU 
Liczba podajników: 1  

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: butelek PET, 
puszek ALU oraz kubeczków PS Posiada opatentowany system kompaktowania 
odpadów. Butelkomaty ze względu zastosowany w nich kompaktor rotacyjny, są w 
stanie zredukować objętość przyjmowanych opakowań nawet 0 90%. Kompaktor 
wyposażony jest w system antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska wymienione 
frakcje (tworzywa sztuczne PET, metale ALU, oraz kubeczki PS) zbierane są łącznie 
do jednego zasobnika o łącznej pojemności 680 litrów. Dodatkowo urządzenie 
umożliwia osobną zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: wydruku logo na 
odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian bocznych (okleiny) 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz wymagania 
dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który pokazuje 
status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość zastosowania czytnika kart 
magnetycznych 

 

PETENT AND CERTIFICAZION OF THE GROUP       
 

 
 

Dane techniczne: 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu Czas kompaktowania 

980x770x1590 
 

190 Kg V 230/50Hz 
0,21 W standby 

hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6 
< 70 dB 2 bott./sec. 

 
 

LIczba pojemników Liczba podajników pojemność 
Ilość puszek ALU 
(pojemność 0,33l) 

Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

1 1 680 litrów 2300 1400 

 
 

 OPTIONAL   
STANDARD 
EQUIPMENT 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Kółka do transportu Ułatwiają transport  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
Monitor/tv Monitor do wyświetlania reklam lub treści promocyjnych  

obudowa dla monitora 
Dodatkowa stalowa konstrukcja, znajdująca się na szczycie urządzenia, dostosowana do 

monitora 
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC GDO 

 

wyposażenie opis opcja 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
 

 
 
 

 

Czytnik kart magneycznych 
Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
 

 
 

 

 
 



 
 
 

Karta katalogowa Eurven 2019 
 

 

GREENY EC GDO MEDIUM  

 
 

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki ALU 
Liczba podajników: 1  

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: butelek 
PET, puszek AL oraz kubeczków PS Posiada opatentowany system 
kompaktowania odpadów. Butelkomaty ze względu zastosowany w nich 
kompaktor rotacyjny, są w stanie zredukować objętość przyjmowanych 
opakowań nawet 0 90%. Kompaktor wyposażony jest w system 
antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (tworzywa sztuczne PET, metale AL, oraz kubeczki PS) 
zbierane są łącznie do jednego zasobnika o pojemności 820 litrów. 
Dodatkowo urządzenie umożliwia osobną zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: wydruku 
logo na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian bocznych (okleiny) 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz 
wymagania dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który 
pokazuje status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość zastosowania 
czytnika kart magnetycznych 

 

PETENT AND CERTIFICAZION OF THE GROUP       
 

 
 

Technical data 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu Czas kompaktowania 

1140x770x1590 205 Kg V 230/50Hz 
0,21 W standby 

hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6 
< 70 dB 2 bott./sec. 

 
 

LIczba pojemników Liczba podajników pojemność 
Ilość puszek AL 

(pojemność 0,33l) 
Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

1 1 820 l 3000 2000 

 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Kółka do transportu Ułatwiają transport  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
Monitor/tv Monitor do wyświetlania reklam lub treści promocyjnych  

obudowa dla monitora 
Dodatkowa stalowa konstrukcja, znajdująca się na szczycie urządzenia, dostosowana do 

monitora 
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC GDO MEDIUM 

 

wyposażenie opis opcja 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
 

 
 
 

 

Czytnik kart magneycznych 
Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
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GREENY EC TOUCHME  

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki ALU 
Liczba podajników: 1 
Ekran dotykowy w standardzie  

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: butelek 
PET, puszek AL oraz kubeczków PS. Posiada opatentowany system 
kompaktowania odpadów. Butelkomaty ze względu zastosowany w nich 
kompaktor rotacyjny, są w stanie zredukować objętość przyjmowanych 
opakowań nawet 0 90%. Kompaktor wyposażony jest w system 
antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (tworzywa sztuczne PET, metale AL, oraz kubeczki PS) 
zbierane są łącznie do jednego zasobnika o łącznej pojemności 820 litrów. 
Dodatkowo urządzenie umożliwia osobną zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: wydruku 
logo na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian bocznych (okleiny) 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz 
wymagania dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który 
pokazuje status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość zastosowania 
czytnika kart magnetycznych 
Stamdardowe wyposażenie urządzenia obejmuje również dotykowy ekran 
o przekątnej 12 cali. 
 

 
 

CERTIFICAZIONI E BREVETTI DEL GRUPPO        
 
 

Dane techniczne: 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu Czas kompaktowania 

1140x770x1590 205 Kg V 230/50Hz 
0,21 W standby 

hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6 
< 70 dB 2 bott./sec. 

 
 

LIczba pojemników Liczba podajników Pojemność 
Ilość puszek AL 

(pojemność 0,33l) 
Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

1 1 820 l 3000 2000 

 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Kółka do transportu Ułatwiają transport  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
Monitor/tv Monitor do wyświetlania reklam lub treści promocyjnych  

obudowa dla monitora 
Dodatkowa stalowa konstrukcja, znajdująca się na szczycie urządzenia, dostosowana do 

monitora 
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC GDO TOUCHME 

 

wyposażenie opis opcja 
 
 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
 

 
 
 

 

 
 

Czytnik kart magnetycznych 

Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
 

 
 

 

 
 

Monitor dotykowy 12” 

kolorowy monitor lcd z funkcją ekranu dotykowego. Pozwala na szybkie poruszanie się po 
menu wyboru oferowanych promocji oraz wyświetlanie reklam. Zsynchronizowany z 
oprogramowaniem oraz panelem ECOWEB. 
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GREENY EC LIQUID  

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki ALU 
Liczba podajników: 1  

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: butelek 
PET ORAZ puszek ALU. Posiada opatentowany system kompaktowania 
odpadów. Butelkomaty ze względu zastosowany w nich kompaktor 
rotacyjny, są w stanie zredukować objętość przyjmowanych opakowań 
nawet 0 90%. Kompaktor wyposażony jest w system antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (tworzywa sztuczne PET, metale ALU) zbierane są 
łącznie do jednego zasobnika pozwalającego na zbieranie pojemników wraz 
z płynami o łącznej pojemności 820 litrów. Dodatkowo urządzenie 
umożliwia osobną zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: wydruku 
logo na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian bocznych (okleiny) 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz 
wymagania dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który 
pokazuje status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość zastosowania 
czytnika kart magnetycznych 

 

PETENT AND CERTIFICAZION OF THE GROUP       
 

 
 

Dane techniczne: 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu Czas kompaktowania 

1140x770x1590 220 Kg V 230/50Hz 
0,21 W standby 

hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6 
< 70 dB 2 bott./sec. 

 
 

LIczba pojemników Liczba podajników pojemność 
Ilość puszek ALU 
(pojemność 0,33l) 

Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

1 1 
Ca 820 liter 

300 litters with standard bins  
4000 2000 

 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Kółka do transportu Ułatwiają transport  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
Monitor/tv Monitor do wyświetlania reklam lub treści promocyjnych  

obudowa dla monitora 
Dodatkowa stalowa konstrukcja, znajdująca się na szczycie urządzenia, dostosowana do 

monitora 
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC GDO MEDIUM 
 

wyposażenie opis opcja 
 
 
 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
 

 
 
 

 

 
 

Czytnik kart magneycznych 

Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
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GREENY EC ECOMODULO120  

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki ALU,  
opakowania HDPE 
Liczba podajników: 3  

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: 
butelek PET, puszek ALU oraz kubeczków PS Posiada opatentowany 
system kompaktowania odpadów. Butelkomaty ze względu 
zastosowany w nich kompaktor rotacyjny, są w stanie zredukować 
objętość przyjmowanych opakowań nawet 0 90%. Kompaktor 
wyposażony jest w system antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (tworzywa sztuczne PET, metale ALU, opakowania 
HDPE) zbierane są do trzech osobnych standardowych zbiorników DIN 
o pojemności 190 l każdy. Dodatkowo urządzenie umożliwia osobną 
zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: 
wydruku logo na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian 
bocznych (okleiny) 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz 
wymagania dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który 
pokazuje status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość 
zastosowania czytnika kart magnetycznych 
 

 
 

PETENT AND CERTIFICAZION OF THE GROUP       
 
 

Data Sheet 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu Czas kompaktowania 

1560x780x1700 ca 270 Kg V 230/50Hz 
0,21 W standby 
1,5 kW – A 7 

< 70 dB 2 bott./sec. 

 

LIczba pojemników Liczba podajników pojemność 
Ilość puszek ALU 
(pojemność 0,33l) 

Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

3 3 190 litrów x 3 Ca 1000 ca 1500 

 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Kółka do transportu Ułatwiają transport  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC ECOMODULO120 
 

wyposażenie opis opcja 
 
 
 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
 

 
 
 

 

 
 

Czytnik kart magnetycznych 

Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
 

 
 

 

 
 

Monitor dotykowy 12” 

kolorowy monitor lcd z funkcją ekranu dotykowego. Pozwala na szybkie poruszanie się po 
menu wyboru oferowanych promocji oraz wyświetlanie reklam. Zsynchronizowany z 
oprogramowaniem oraz panelem ECOWEB. 
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OUTDOOR MACHINES 

 

GREENY EC MEDIUM INOX 
Z KOMPAKTOREM 

 

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki ALU 
Liczba podajników: 1 
Obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej 

 
 

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: 
butelek PET, puszek ALU. Dodatkowo urządzenie umożliwia osobną 
zbiórkę nakrętek. Posiada opatentowany system kompaktowania 
odpadów. Butelkomaty ze względu zastosowany w nich kompaktor 
rotacyjny, są w stanie zredukować objętość przyjmowanych opakowań 
nawet 0 90%. Kompaktor wyposażony jest w system 
antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (tworzywa sztuczne PET, metale ALU) zbierane są 
łącznie do jednego zasobnika o łącznej pojemności 820 litrów.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: 
wydruku logo na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian 
bocznych (okleiny). 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz 
wymagania dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który 
pokazuje status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość 
zastosowania czytnika kart magnetycznych oraz ekranu dotykowego. 

 
 

CERTIFICAZIONI E BREVETTI DEL GRUPPO        
 

Dane techniczne: 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu Czas kompaktowania 

1140x770x1590 ca. 205 Kg V 230/50Hz 
0,21 W standby 

hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6 
< 70 dB 2 bott./sec. 

 
 

LIczba pojemników Liczba podajników pojemność 
Ilość puszek ALU 
(pojemność 0,33l) 

Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

1 1 820 l 3000 2000 

 
 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 

Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
Monitor/tv Monitor do wyświetlania reklam lub treści promocyjnych  

obudowa dla monitora 
Dodatkowa stalowa konstrukcja, znajdująca się na szczycie urządzenia, dostosowana do 

monitora 
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC GDO TOUCHME 
 

wyposażenie opis opcja 
 
 
 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
 

 
 
 

 

 
 

Czytnik kart magnetycznych 

Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
 

 
 

 

 
 

Monitor dotykowy 12” 

kolorowy monitor lcd z funkcją ekranu dotykowego. Pozwala na szybkie poruszanie się po 
menu wyboru oferowanych promocji oraz wyświetlanie reklam. Zsynchronizowany z 
oprogramowaniem oraz panelem ECOWEB. 
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OUTDOOR MACHINES 

 

GREENY EC ECOMODULO1100 
Z KOMPAKTOREM 

 

 
 
 
 
 

 

Zbierane materiały:  
Butelki PET, puszki ALU 
Liczba podajników: 1  

 

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: 
butelek PET, puszek ALU oraz opakowań HDPE. Posiada opatentowany 
system kompaktowania odpadów. Butelkomaty ze względu 
zastosowany w nich kompaktor rotacyjny, są w stanie zredukować 
objętość przyjmowanych opakowań nawet 0 90%. Kompaktor 
wyposażony jest w system antyzakleszczeniowy. 

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (tworzywa sztuczne PET, metale ALU, oraz 
opakowania HDPE) zbierane są do jednego standardowego zasobnika 
DIN o pojemności 1100 litrów. Dodatkowo urządzenie umożliwia 
osobną zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: 
wydruku logo na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian 
bocznych (okleiny) 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz 
wymagania dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który 
pokazuje status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość 
zastosowania czytnika kart magnetycznych oraz ekranu dotykowego. 

 
 

CERTIFICAZIONI E BREVETTI DEL GRUPPO        
 

Dane techniczne: 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu 
Czas 

kompaktowania 

1270x1465x2110 220 Kg V 220/50Hz 0,21 W standby 70 dB 2 bott./sec. 

 

LIczba pojemników Liczba podajników pojemność 
Ilość puszek ALU 
(pojemność 0,33l) 

Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

1 1 1100 l 3000 2000 

 

 
 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC ECOMODULO1100 z kompaktorem 

 

wyposażenie opis opcja 
 
 
 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń  w których 
chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli poprzez 
platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany w 
systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów o błędach. 
 

 
 

 

 
 

Czytnik kart magnetycznych 

Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
 

 

 

 
 

Monitor dotykowy 12” 

kolorowy monitor lcd z funkcją ekranu dotykowego. Pozwala na szybkie poruszanie się po 
menu wyboru oferowanych promocji oraz wyświetlanie reklam. Zsynchronizowany z 
oprogramowaniem oraz panelem ECOWEB. 
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OUTDOOR MACHINES 

 

GREENY EC_ECOMODULO1100 
BEZ KOMPAKTORA 

 

 
 
 
 

 

Material collected: Szkło, papier, odpady 
organiczne 
Liczba podajników: 1    

Urządzenie przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: 
szkła, papieru oraz odpadów organicznych. Posiada opatentowany 
system kompaktowania odpadów.  

 Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa ochrony środowiska 
wymienione frakcje (szkło, papier oraz odpady organiczne) zbierane są  
do jednego standardowego zasobnika DIN o łącznej pojemności 1100 
litrów. Dodatkowo urządzenie umożliwia osobną zbiórkę nakrętek.  

Urządzenie posiada możliwość spersonalizowania m.in.: 
wydruku logo na odwrocie paragonów, zmiany wizualizacji ścian 
bocznych (okleiny) oraz wyświetlanych na ekranie informacji. 
 
Urządzenie jest produktem certyfikowanym, spełnia normy CE oraz 
wymagania dyrektywy maszynowej. Posiada systemy bezpieczeństwa .  
 
Maszyna wyposażona jest w alfanumeryczny wyświetlacz LCD, który 
pokazuje status urządzenia oraz ułatwia obsługę. Możliwość 
zastosowania czytnika kart magnetycznych oraz ekranu dotykowego. 

 
 

CERTIFICAZIONI E BREVETTI DEL GRUPPO        
 

 

Dane techniczne: 
 

Wymiary DxSxW Waga Zasilanie Moc Poziom hałasu 
Czas 

kompaktowania 

1270x1465x2110 220 Kg V 220/50Hz 0,21 W standby 70 dB - 

 

LIczba pojemników Liczba podajników pojemność 
Ilość puszek ALU 
(pojemność 0,33l) 

Ilość butelek PET 
(pojemność 0,5 l) 

1 1 1100 l 3000 2000 

 
 

 
Wyposażenie 
opcjonalne 

  
Wyposażenie 
standardowe 

 

wyposażenie opis opcja 
Termiczna drukarka paragonowa Drukowanie dowodu transakcji w postaci paragonu  
Okleina zewnętrzna Możliwość oklejenia urządzenia dowolnym wzorem  
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Multimedialne wyposażenie opcjonalne Greeny EC ECOMODULO1100 bez kompaktora 

 

wyposażenie opis opcja 
 
 
 

Zestaw komputerowy + modem 

 
Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności, niezbędny w przypadku urządzeń,  w 
których chcemy zastosować system aplikacji, wydruków oraz system zdalnej kontroli 
poprzez platformę internetową. Pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, zmiany 
w systemie, w tym zmiany oprawy graficznej oraz dostępnych opcji wyboru. Modem 
znacznie usprawnia diagnostykę serwisową poprzez wysyłanie raportów błędach. 
 

 
 
 

 

 
 

Czytnik kart magnetycznych 

Urządzenie pozwalające na zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych w celu 
gromadzenia zebranych punktów uzyskanych podczas transakcji wymiany.  
 

 
 

 

 
 

Monitor dotykowy 12” 

kolorowy monitor lcd z funkcją ekranu dotykowego. Pozwala na szybkie poruszanie się po 
menu wyboru oferowanych promocji oraz wyświetlanie reklam. Zsynchronizowany z 
oprogramowaniem oraz panelem ECOWEB. 
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