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על החברה
חברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע”מ עוסקת באיסוף ופינוי פסולת ביתית, תעשייתית, בניין, גושית, 

רעילה, קרטונים ונייר מזה עשרות שנים והינה אחת החברות הותיקות בתחום. 
במשק,  מהגדולות  תעשייתיות  חברות  ובכללם  פרטיים  לקוחות   400 למעל  שירותיה  מספקת  החברה 

חברות בניה, חברות קמעונאיות ועוד. 

לחברה צי רכב המונה עשרות משאיות מסוגים וגדלים שונים ומעל 500 מכולות ודחסנים אשר פזורים בין 
לקוחות החברה בכל רחבי הארץ.

חברת רמנוע מאופיינת בתודעת שירות גבוהה במיוחד הכוללת:
איסוף ופינוי פסולת בכל שעות היממה  •

שרות ותיקון לדחסנים ולמכולות   •
מודולריות בבניית פתרונות מיטביים עבור הלקוח  •

יחס אישי וטיפול מקצועי ומסור  •

פסולת אורגנית 
הבעיה 

כלכלי

עלות ממוצעת לטיפול בטון 
פסולת אורגנית נאמדת 

במאות שקלים.

היטל ההטמנה צפוי לעלות 
מדי שנה על פי מדיניות 
המשרד להגנת הסביבה.

תפעולי

הפצת ריחות לא נעימים 
בסביבת מקום אחסון הפסולת.

פסולת אורגנית מושכת אליה 
חרקים ומזיקים שונים.

פסולת אורגנית יוצרת בעיות 
תברואתיות שונות.

סביבתי

2 מיליון טון פסולת אורגנית 
מוטמנת כל שנה במדינת 

ישראל ומביאה לפליטה 
מסיבית של גזי חממה, לרבות 
גז מתאן המזהם את הסביבה 

פי 21 יותר מפחמן דו חמצני.

הפתרון
מערכת אוטומטית לטיפול בפסולת אורגנית במקום היווצרה. 
כלל  את  מכני-ביולוגי  תהליך  באמצעות  מפרקת  המערכת 
הפסולת האורגנית למים אפורים העומדים בדרישת הרשויות 

להזרמה לביוב. 

איך זה עובד?
תערובת ייחודית של מיקרואורגניזמים המצויים בסביבה מבוקרת של חמצן, לחות וטמפרטורה, מאיצים את 

התהליך הביולוגי המתרחש בטבע ומפרקים בתוך 24 שעות כל מזון אורגני למים ולפחמן דו חמצני.
.)CE( והאירופאית )UL( המערכת והמיקרואורגניזמים בטוחים לשימוש אדם ועומדים בתקינה האמריקאית

פסולת אורגנית 
מוזנת למערכת

הפסולת האורגנית 
מתפרקת למים 
ולפחמן דו חמצני

שלב 4 שלב 3 שלב 2 שלב 1

מיקרואורגניזמים 
מתחילים בפרוק 
הפסולת האורגנית

מערכת בקרה שומרת 
על תנאים אופטימליים 

לתהליך הפרוק

הפסולת המטופלת
שאריות מזון ובכללם בשר, דגים, פירות וירקות, פסטה, אורז, לחם ומוצרי מאפה, דגנים, קליפות ביצים 

ומוצרי חלב שאינם נוזליים. 

O2

H2O OC

יתרונות השימוש במערכת
חסכון בעלויות הטיפול בפסולת.   •

מניעת ריחות והרחקת מזיקים ממקום אחסון הפסולת.   •
ניתנת להצבה באזור התפעול ובכך חוסכת כח אדם להובלת הפסולת.    •

מפחיתה משמעותית את הצורך בפינוי פסולת.     •
.)OSHA Compliant( פשוטה, אוטומטית, קומפקטית ובטוחה להפעלה   •

ידידותית לסביבה – מונעת את הצורך בהטמנה וע”י כך, מפחיתה גזי חממה ומונעת זיהום מי תהום.    •
אופציה לגורס אשפה תעשייתי.   •

אופציה למערכת תקשורת המסייעת לנתר מרחוק את פעילות המכונה וכמות הפסולת המטופלת בה.    •
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