ÜDVÖZÖLJÜK MOLOK-ORSZÁGBAN!
FINN KÖRNYEZETVÉDELMI KULTÚRA A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN,
-VÁLOGATÁSBAN ÉS -ÜRÍTÉSBEN
A finnországi MOLOK süllyesztett hulladékkezelési rendszere
gyorsan terjed a világon. A gyûjtõedények tiszták, jól záródnak,
ürítésük higiénikus. A melegebb éghajlatú helyeken élõk nagyra értékelik a bûzmentességet, különösen a strandokon, parkokban és belvárosokban. A MOLOK évek óta jelen van a skandináv országokban, Svájcban, Belgiumban, Spanyolországban,
Kanadában, Brazíliában és Ausztráliában is. A rendszer elterjedése jól tükrözi versenyképességét a nagy népsûrûségû országokban, ahol nagy fontosságot tulajdonítanak a rendezettségnek. A MOLOK néhány éve jelentõs hulladékkezelési rendszerszállító a Közel-Keleten is.
Gyûjtõedényeinek mûködési elve alapján mindig a legrégebbi
hulladék kerül alulra. Az edények nagyobbik részét a földfelszín
rejti, lassítva a baktériumok mûködését, minimalizálva a szagképzõdést. Az éjszaka hûvöse így tovább hat, mert azt a föld is
közvetíti. A könnyû fedelû edények egyszerûen nyílnak és önmaguktól záródnak, így a szél és az állatok nem szórják szét a szemetet. Ráadásul az ürítés a kiemelõzsák alján történik, így a bedobónyílások mindig tiszták maradnak.
Az ürítés rugalmasan igazítható a tényleges megteléshez. A hagyományos tartályok higiéniai problémái nem jelentkeznek, kényszerürítésre nincs szükség, s ez kedvezõen befolyásolja a költségeket. A gravitáció és a nagyobb súly-térfogat miatt már a gyûjtõedényben hatékonyan tömörödik a hulladék. Az edényekben
nincs holt tér, mint egy hagyományos konténerben. Az egyik legnagyobb elõny az ugyanakkora területen elérhetõ akár négy-ötszörös kapacitás. A MOLOK-kal adott mennyiség kezeléséhez jóval kisebb hely szükséges.
Az alaptartály egy darabban öntött polietilénpalást, mely teljesen zárt, vastag, vízzáró és vízálló, így nem kerül hulladék a környezetbe. A fedél vákumformázott polietilén, mely UV-védett, a
napsugárzásnak ellenáll. A kiemelõzsákot erõs, szövött polipropilénbõl gyártják, felsõ szélén van az alumínium kiemelõgyûrû, alján a zárómechanizmus. Az ürítés egyszerû és tiszta. A gyûjtõedények jellemzõ mérete 300 és 800 liter, illetve egy, három és öt
köbméter. A termékeket többféle színû tetõvel és burkolattal forgalmazzák.
A MOLOK speciális tartályt fejlesztett ki biohulladék-gyûjtésre,
amit az alaptartályba kell behelyezni a kiemelõzsák helyére. A
speciális tartályban 750 liter szilárd hulladék és 50 liter folyadék
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fér el. A Bio System tartály higiéniáját a lebomló, kukoricakeményítõ alapú belsõ zsák biztosítja.
A CityScape a MOLOK család modern, a korszerû városi környezetbe illõ dizájnterméke. Úgy alakították ki, hogy megfeleljen
a legigényesebb tervezõk és lakók igényeinek. A neves ipari formatervezõ, Kirsi Svärd alkotta meg.
Kiegészítõként tizenöt literes elemdoboz rendelhetõ, mely a
mélygyûjtésû tartályok oldalára helyezhetõ fel.
Lakott területek tervezésénél régen nem vették figyelembe a hulladékkezelés igényelte helyet, emiatt sok helyen nehéz fenntartani
a rendet. A szelektív gyûjtéssel még tovább nõ a helyigény. A felszíni gyûjtõk ürítése, mozgatása is helyet kíván. A megoldás: MOLOK!
Szerte a világon az autópályák pihenõinek tisztasága probléma. De bármely országban, ahol áttértek a MOLOK-rendszerre,
egyértelmûen tisztábbak, rendezettebbek az út menti parkolók.
Hazánkban az M3-as és M5-ös autópályák mentén találkozunk
MOLOK-edényekkel.
A finn Tampere város kórházának szakemberei a MOLOK segítségével kifejlesztették a kórházi hulladékok „érleléses” kezelési módszerét. A veszélyes hulladékot a teljesen zárt tartályba
gyûjtik, ahol három-négy hét érlelés után baktériumállományát
tekintve megváltozik, átlagos depóba szállítható hulladékká válik. A veszélyes hulladékot mindig két gyûjtõvel kezelik. Egyikbe
gyûjtenek, a másikat lezárják az érlelési idõszakra. A teljesen
zárt és bûzmentes rendszer igazolta mûködõképességét, lakott területek, parkok, kereskedelmi egységek hulladékkezelésének kiváló segítõje.
A gyártó szerte a világon rendelkezik referenciákkal. Jelen van
a brazil, a kanadai, az izraeli, a belga tengerparton vagy Finnország golfpályáin, intézményeiben. Lakó- és kereskedelmi ingatlanok hulladékának kezelésérõl Dél-Amerikától Észak-Európáig ismert. A MOLOK Nyugat-Európa számos országában foglalkozik
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szelektív gyûjtéssel, hulladék-újrahasznosítással.
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