No time to waste!

Afval een noodzakelijk kwaad? Niet met onze WasteMates.
Deze slimme afvalbakken voorkomen rondslingerende rommel,
een onverzorgd straatbeeld en toename ongedierte.
Ze beschikken over moderne en duurzame technieken die van
de afvalinzameling in uw gemeente een fluitje van een cent
maken.

Waarom een WasteMate?
WasteMate afvalbakken zijn er in verschillende uitvoeringen en
formaten. Met hun robuuste uiterlijk staan ze stuk voor stuk hun
mannetje in elke winkelstraat, park of op het strand.
Deze slimme WasteMates houden door middel van ingebouwde
sensoren bij hoe vol de afvalbak is en geeft een signaal als het
tijd wordt voor lediging. De combinatie van minder vaak legen
en een zo efficiënt mogelijke manier van ophalen, heeft een
flinke kostenverlaging tot gevolg. Bovendien is het ook nog eens
veel minder belastend voor het milieu.
Om het echt helemaal af te maken,
kunt u kiezen voor een geluidsmodule
die iedereen bedankt voor het netjes
weggooien van zijn of haar afval. Een
soort Holle Bolle Gijs dus in uw eigen
gemeente. Dank u wel!

Bekijk de video via
flyer.procomat.nl

Aanzienlijke verlaging van de inzamelingskosten
Monitoring via smartphone of pc, ter plekke én op afstand
Verlaging CO2-uitstoot door efficiënte afvalinzameling
Hufterproof door robuuste behuizing
Eenvoudig te bedienen, ter plekke en op afstand
Inwerpen zonder aanraken

WasteMate Junior
Onze WasteMate
Junior is ons
alternatief voor de
klassieke afvalbak.

WasteMate Basic
De WasteMate Basic heeft
hetzelfde uiterlijk als de 120
en is geschikt voor aparte
recyclebare afvalstromen.

WasteMate 120, 200 en 240
De WasteMate 120, 200 en 240 zijn voorzien
van zonnepanelen, waardoor ze volledig
zelfstandig opereren. Elke afvalbak beschikt
over een pers die het afval samendrukt, zodat
er meer in één bak past.

CleanCityManager (CCM):
de software achter de WasteMate
CleanCityManager is een cloud based platform dat de WasteMates op afstand monitort.
Een handige app voorziet de afvalophaler op elke gewenste locatie van de belangrijkste
informatie over elke afvalbak.

Slimme sensoren & GPS-systeem
De WasteMates 120, 200 en 240 beschikken standaard over sensoren en een GPS-systeem;
in de Junior en Basis versie zijn deze optioneel. De sensoren geven via een netwerk van
beveiligde servers gegevens door over bijvoorbeeld het vulniveau, de batterijstatus, de
zonne-energieproductie en het aantal inworpen. Deze gegevens bieden informatie over de
actuele situatie, maar ook over historische prestaties. Door slim gebruik te maken van deze
informatie wordt de afvalinzameling steeds verder verbeterd, wat resulteert in een flinke
kostenbesparing en een verlaging van de CO2-uitstoot.

24/7 toegang via beveiligde login (platform en app)
E-mail notificatieservice
Exporteren van historische gegevens
Meer dan 900 verschillende gebruikers
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