
YOUR 
CLEAN SOLUTION



Bun găsit!

Pentru a putea utiliza informații actualizate despre produse după domeniu de activitate în 
orice moment, am creat e-catalogul TORECO - Managementul deșeurilor.

Vă oferim toată susţinerea şi cunoştinţele noastre, inclusiv soluţiile și Sfatul Specialistului 
Toreco – GRATUIT. 

De ce?
     Pentru că vrem să depăşim noţiunea de organizare, colectare şi sortare corectă a 
deșeurilor. 
     Pentru că gândim împreună, gândim inovator, gândim în perspectivă.
     Pentru a vă oferi suport și soluţii profesionale în acest sens.

În acest e-Catalog veți găsi:
     simplu și rapid, informații detaliate despre produse din categoria Managementul 
deșeurilor
     informații despre serviciile Toreco GRATUITE.
     veți găsi         URL-uri care vă va redirecționează către informația detaliată a produsului.
Acest URL vă permite accesul la informaţii detaliate despre produs, ca de exemplu 
instrucţiuni, fișe tehnice, broşuri, video şi alte informaţii.

Managementul deșeurilor este un aspect primordial în societatea noastră, iar evitarea 
generării și diminuarea volumului mare de deșeuri reprezintă o parte foarte importantă a 
gestionării deșeurilor. Este de la sine înțeles că o creștere a populației și a consumului 
atrage o sporire a volumului de deșeuri, care impune nevoia unui sistem eficient și optim 
de gestionare.

Metodele tradiționale de eliminare nu mai reușesc să facă față cantităților foarte mari de 
deșeuri generate, fapt ce duce la o gestionare problematică a acestora. Deșeurile generate 
poluează planeta avand efecte nocive pe termen lung care afectează atât flora si fauna, cât 
și sanatatea oamenilor. Din acest motiv, managementul deșeurilor devine un element 
cheie al sustenabilității mediului înconjurător.

Suntem la curent cu ultimele tendințe și tehnologii: 
astfel încât să rezolvăm împreună provocările!
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TOMBERON
Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

Certificat în conformitate cu EN 840-1/-5/-6
Confecţionate din material 100% HDPE modelat prin injecţie; 
rezistent la îmbătrânire, la condiţii extreme inferioare / superio-
are de temperatură -40 +800 C, la produse chimice şi UV 
Corpul este proiectat în aşa fel încât să fie facilitată curăţarea

Dotări incluse:
2 roți din cauciuc cu diametrul de 200 mm fixate pe un ax din 
oțel zincat, rezistent la tensiuni
capac - este prins de corpul tomberonului cu două șuruburi din 
plastic și are două mânere pentru o mai ușoară manevrabili-
tate

- Certificate ISO 9001, 14001;
- Certificat de conformitate DIN-EN 840-1-5-6
- Certificat RAL GZ 951/1

6

80L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/tomberon-plastic-pentru-deseuri-mgb-80l/
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TOMBERON
Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

Certificat în conformitate cu EN 840-1/-5/-6
Confecţionate din material 100% HDPE modelat prin injecţie; 
rezistent la îmbătrânire, la condiţii extreme inferioare / superio-
are de temperatură -40 +800 C, la produse chimice şi UV 
Corpul este proiectat în aşa fel încât să fie facilitată curăţarea

Dotări incluse:
2 roți din cauciuc cu diametrul de 200 mm fixate pe un ax din 
oțel zincat, rezistent la tensiuni
capac - este prins de corpul tomberonului cu două șuruburi din 
plastic și are două mânere pentru o mai ușoară manevrabili-
tate

- Certificate ISO 9001, 14001;
- Certificat de conformitate DIN-EN 840-1-5-6
- Certificat RAL GZ 951/1

7

120L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/tomberon-plastic-pentru-deseuri-mgb-120l-negru/



2

TOMBERON
Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

Certificat în conformitate cu EN 840-1/-5/-6
Confecţionate din material 100% HDPE modelat prin injecţie; 
rezistent la îmbătrânire, la condiţii extreme inferioare / superio-
are de temperatură -40 +800 C, la produse chimice şi UV 
Corpul este proiectat în aşa fel încât să fie facilitată curăţarea

Dotări incluse:
2 roți din cauciuc cu diametrul de 200 mm fixate pe un ax din 
oțel zincat, rezistent la tensiuni
capac - este prins de corpul tomberonului cu două șuruburi din 
plastic și are două mânere pentru o mai ușoară manevrabili-
tate

- Certificate ISO 9001, 14001;
- Certificat de conformitate DIN-EN 840-1-5-6

8

240L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/tomberon-plastic-pentru-deseuri-mgb-240l-negru/



TOMBERON
Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

Confecţionate din material 100% 
HDPE modelat prin injecţie
Certificat în conformitate cu DIN-EN 840-1-5-6
Rezistent la îmbătrânire, la condiţii extreme (foarte scăzute 
sau foarte ridicate -40 + 80 grade C), la produse chimice şi UV
2 roți din cauciuc cu diametrul de 200 mm fixate pe un ax din 
oțel zincat, rezistent la tensiuni

- Certificate ISO 9001, 14001
- Certificat de conformitate DIN-EN 840-1-5-6
- Certificat RAL GZ 951/1

9

360L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/tomberon-plastic-pentru-deseuri-mkt360l-negru/



Coș gunoi
cu suport

Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

O completare optimă a sistemelor de colectare din școli și instituții publice. 
Economie considerabilă de timp la golire. Containerul este rezistent la intem-
perii, raze UV, îngheț, căldură și numeroase substanțe chimice. Capac 
optimizat – Deschiderea mărită de aruncare pentru umplerea ușoară a 
containerului, chiar și din lateral.

Dimensiuni: 465 x 920 x 405 mm.
Volum: 50 litri

10

50L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/cos-pentru-gunoi-50l-cu-suport-verde/

Urna stradală 
ORANGE

Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

Este utilizată pentru colectarea și depozitarea diferitelor tipuri de deșeuri 
menajere. Produs fabricat din material de înaltă calitate.
Dotat cu un design modern și rezistență.

Material: plastic HDPE
Culoare: portocaliu
Volum: 50 litri
Greutate: 5 kg
Dimensiuni (L x Î x A): 424 x 740 x 340 mm

50L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-pentru-gunoi-50l-orange/



Urna stradală 
JUBILEE

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Coș de gunoi stradal GLASDON JUBILEE, fabricat din plastic Durapol, 
rezistent la diferite condiții meteorologice. Nu necesită întreținere specială și 
nu va rugini niciodată. Suprafața canelata a urnei nu permite lipirea afișelor pe 
suprafața exterioră și aplicarea graffiti-ului. Capacitate mare, golire rapida a 
recipientului, sistem inteligent de blocare, recipient metalic interior.

Greutate: 26 kg.
Capacitate: 110 litri.
Dimensiuni:1158 mm x 598 mm x 553 mm.

11

110L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/cos-gunoi-jubilee-110l-negru/

Urna stradală 
Nexus 30, 
colectare deseuri metal

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Cosurile Nexus 30 Glasdon pentru colectarea selectiva a metalului, au un 
design elegant tocmai potrivit pentru scoli, birouri, receptii, zone unde au loc 
intalniri de afaceri etc. Culoare: rosu.

Înălțime: 626 mm
Lățime: 335 mm
Adâncime: 308 mm
Capacitate: 30 litri
Greutate: 2.8 kg

25L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/cos-gunoi-nexus-30-colectare-deseuri-metal/



Urna stradală 
COMMUNITY BIN
YELLOW

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Poate stoca până la 110 litri de deșeuri, astfel reduce nevoia de golire 
frecventă. Fabricat din Durapol, insert metalic: oțel zincat. Scrumieră din oțel 
inoxidabil.

Volum urnă: 128 litri 
Capacitate insert: 110 litri 
Înălțime: 1072mm 
Diametru: 500mm 
Greutate: 15,5 kg

12

110L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-community-bin-110l-yellow/

Urna stradală 
FIDO 25, 
DOG STICKER, RED

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Fido 25 are un capac din material Durapol și insert din plastic care poate fi 
detașat pentru curățare și dezinfectare.
Datorită construcției sale robuste, această urnă pentru câini este rezistentă la 
intemperii, durabilă și oferă o durată lungă de viață.

Înălțime: 570mm
Lățime: 380mm
Adâncime: 315mm

Capacitate: 25 litri
Greutate: 3,7 kg

25L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-fido-25-dog-sticker-red/



Urna stradală 
NEOPOLITAN PLAZA

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Urna stradală Neopolitan dispune de sistemul de blocare fără cheie Glasdon, 
care oferă o securitate ridicată și golire ușoară, fără a fi nevoie de o cheie.

Material: Durapol
Scrumieră din oțel inoxidabil
Volum urnă: 120 litri
Capacitate: 100 litri
Înălțime: 1041mm
Diametru: 602mm
Greutate: 19,2 kg

13

100L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-neopolitan-plaza-100l-millstone/

Urna stradală 
ORBIS BIN, cu capac

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Suporturile pentru saci Orbis sunt robuste și economice.
Ideal pentru utilizare în interior sau exterior.
Suporturile sacilor Orbis vin cu un capac.
Capacul se închide după fiecare utilizare, reducând riscul de suflare a deșeu-
rilor atunci când este utilizat în aer liber.

Sistem unic de retenție a sacilor
Montare pe perete
Acoperire antigraffiti
Anti-adeziv
Material Durapol

60L - 80L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-orbis-bin-cu-capac-black/



Urna stradală 
TOPSY ROYALE

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Urna stradală în stil tradițional, Topsy Royale va îmbunătăți orice mediu, se 
potrivește foarte bine centrelor orașului și peisajelor stradale de patrimoniu. 
Topsy Royale va completa, de asemenea, stilurile arhitecturale moderne.
Designul circular creează o structură robustă și asigură ușurința fluxului 
pietonal atunci când este amplasata pe străzi aglomerate.
Topsy Royale este conceput special pentru golirea ușoară fără a fi nevoie de o 
ridicare intensă.
Topsy Royale necesită întreținere minimă, deoarece este fabricat din material 
durapol rezistent la vandal și rezistent la intemperii. Finisaj Anti-flyposting.

Capacitate: 90 litri
Înălțime: 1060mm

Diametru: 545mm
Greutate: 14.4 kg

14

90L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-topsy-royale-90l-2/

Urna stradală 
SUPPER GUPPY BIN

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Datorită designului său robust, Super Guppy este durabil și potrivit pentru 
utilizare în exterior pe tot parcursul anului.
Are un finisaj neted care necesită întreținere redusă și un capac blocabil.
Scrumieră din oțel inoxidabil.

Înălțime: 965mm
Diametru: 449mm
Capacitate: 85 litri
Greutate: 11,3 kg

85L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-supper-guppy-bin-85l-signal-red/



Urna stradală 
Mini Neopolitan Plaza, 
FIREXPIRE KIT

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Mini Neopolitan urnă stradală, design elegant, cu sistemul unic de blocare fără 
cheie Glasdon.
În ciuda dimensiunilor sale compacte, Mini Neopolitan poate stoca până la 70 
de litri de deșeuri. Fabricat din material Durapol

Scrumieră din oțel inoxidabil
Sistem de stingere a incendiilor
Înălțime: 955mm

Diametru: 462mm
Volum urnă: 70 litri
Capacitate insert: 63 litri

15

63L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-mini-neopolitan-plaza-63l-firexpire-kit-dark-blue/

Urna stradală 
LUNA BIN

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Urna stradală Luna în stil contemporan ocupă o suprafață mică.
Partea de sus deschisă, ideală pentru depunerea rapidă și ușoară a gunoiului.
Un sistem de reținere a sacilor conceput special pentru menținera sacului de 
gunoi în urnă.

Capacitate: 60 litri
Înălțime: 945mm
Latime: 566mm
Adâncime: 443mm

Greutate: 7 kg
Material: Durapol
Insert: Oțel zincat
Top scrumieră plastic

60L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-luna-bin-60l-cool-dark-grey/



Urna stradală 
ELIPSA BIN
CONCRETE

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Coșul de gunoi Elipsa dispune de o carcasă detașabilă și soclu de bază cu 
sistem de blocare cu cheie, astfel încât este necesară o ridicare minimă 
pentru a reduce manipularea manuală. Fabricat din material Durapol, Elipsa 
este rezistent la intemperii și necesită o întreținere minimă.

Scrumieră din oțel inoxidabil
Volumul coșului: 70 litri
Capacitate insert: 63 litri
Înălțime: 1083mm

Lățime: 542mm
Adâncime: 418mm
Finisaj anti-flyposting
Greutate: 11.1kg

16

63L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-elipsa-bin-63l-concrete/

Urna stradală 
ELIPSA BIN
MILLSTONE

Producător: Glasdon
Țara de origine: Marea Britanie

Coșul de gunoi Elipsa dispune de o carcasă detașabilă și soclu de bază cu 
sistem de blocare cu cheie, astfel încât este necesară o ridicare minimă 
pentru a reduce manipularea manuală. Fabricat din material Durapol, Elipsa 
este rezistent la intemperii și necesită o întreținere minimă.

Scrumieră din oțel inoxidabil
Volumul coșului: 70 litri
Capacitate insert: 63 litri
Înălțime: 1083mm

Lățime: 542mm
Adâncime: 418mm
Finisaj anti-flyposting
Greutate: 11.1kg

63L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-elipsa-bin-63l-millstone/



Container
capac oval

Material: plastic durabil (HDPE)
Culoare: negru.
Volum: 1100 litri.

17

1100L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/tomberon-plastic-pentru-deseuri-mgb1100rd-did-capac-oval-negru/

Container
MGB

Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

Plasticul de înaltă calitate este rezistent la deteriorari, lovituri, intemperii și 
suportă acțiunea mai multor substanțe chimice.

Culoare: negru
Greutate: 46,5 kg
Volum: 1100 litri
Dimensiuni: 1.370, x 1.330 x 1.075 mm

1100L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/tomberon-plastic-pentru-deseuri-mgb-1100l-negru/

Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

Containerul Sulo MGB1100RD cu capac oval, pe roti, este conceput pentru a 
colecta deșeurile în clădirile rezidențiale, în suburbii, în instituțiile educaționale 
și medicale etc.
Este rezistent la efectele de temperatură si la mai multe substanțe chimice.



Container
zincat

Container zincat, cu capac, pentru colectarea deșeurilor.
Material: metal zincat.
Culoare: argintiu.
Volum: 1100 litri.
Dimensiuni: 1370 x 1470 x 1115 mm.

18

1100L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/container-zincat-1100l/

Container
Zincat cu plasă

Container plasă zincat, destinat colectării deșeurilor solide (sticle de sticlă, de 
plastic, precum și alte produse din plastic sau sticlă).

Material: metal zincat.
Culoare: argintiu.
Volum: 1100 litri.
Dimensiuni: 1370х1430х1001 mm.

1100L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/container-plasa-zincat-1100l/

- Fabricat din oțel presat de înaltă calitate (DC01), cu design adecvat, pentru a 
asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice.
- Galvanizat la cald, pentru o protecție maximă împotriva coroziunii.
- Formă conică pentru ușurința de descărcare de gestiune.
- Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de 
siguranță și ușor.
- Antivandal și rezistent la foc.



Coș gunoi 
cu scrumieră
Eco-Line

Volum: 80 litri
Culoare: negru
Dimensiuni: 750x475x455 mm
Caracteristici speciale: incorporeaza o scrumiera si un cos 
de gunoi

19

80L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-cu-scrumiera/cos-gunoi-cu-scrumiera-eco-line-80-l/

Coș gunoi 
cu scrumieră
Eco-Line

Cos de gunoi cu scrumiera pentru exterior. Indicat pentru zone cu trafic intens, 
precum intrarea in cladiri si alte zone publice. Acest cos de gunoi este realizat 
special pentru a imbina aruncarea deseurilor cu folosirea ca scrumiera si este 
un accesoriu indispensabil in fata cladirilor ce deservesc publicul. Cosul de 
gunoi, cu o capacitate mare, de 60 l, este realizat special pentru a fi durabil si 
in acelasi timp usor de intretinut de catre personalul de curatenie.

Volum: 60 litri
Culoare: negru
Dimensiuni: 650x375x395 mm
Caracteristici speciale: incorporeaza o scrumiera si un cos de gunoi

60L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-cu-scrumiera/cos-gunoi-cu-scrumiera-eco-line-60-l/

Cos de gunoi cu scrumiera pentru exterior. Indicat pentru zone cu trafic intens, 
precum intrarea in cladiri si alte zone publice. Acest cos de gunoi este realizat 
special pentru a imbina aruncarea deseurilor cu folosirea ca scrumiera si este 
un accesoriu indispensabil in fata cladirilor ce deservesc publicul. Cosul de 
gunoi, cu o capacitate mare, de 80 l, este realizat special pentru a fi durabil si 
in acelasi timp usor de intretinut de catre personalul de curatenie.



Coș gunoi
SMT

Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

Urna stradală cu capac SMT Sulo este utilizată pentru colectarea și depozitar-
ea diferitelor tipuri de deșeuri menajere. Produs fabricat din material de înaltă 
calitate. Urna are un design modern, este rezistentă și în același timp ușoară.

Material: plastic
Culoare: negru
Volum: 70 litri

20

70L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/cos-pentru-gunoi-smt-70l/

Coș gunoi
SME

Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

Coșul pentru gunoi SME este utilizat pentru colectarea și depozitarea diferitor 
tipuri de deșeuri menajere. Produs fabricat din material de înaltă calitate.
Urna are un design modern, o rezistență inaltă, este ușoară, și este ușor de 
întreținut.

Material: plastic
Culoare: negru
Volum: 50 litri
Dimensiuni: 450x450x725mm

50L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-pentru-gunoi-sme/



Container
deșeuri industriale

Container pentru deșeuri industrial.
Containerele pot fi realizate la comanda pe diferite dimensiuni, capacități, 
culori și design.

UTILITATE: depozitarea mărfurilor vrac sau diverse produse mici, depozitarea 
deșeurilor ( carton, lemn, metal sau diferite deșeuri construcții)

Capacitatea containerelor industriale: 4,5m3, 8m3 și mai mult.

21

8m3

https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/container-din-metal-pentru-deseuri-industriale/

Coș-găleată
MB25

Producător: Sulo
Țara de origine: Germania

Coș-găleată cu capac articulat cu mâner. Mânerul din plastic pentru o purtare 
ușoară servește și ca o încuietoare. Usor și nu ocupă mult spațiu. Ideal pentru 
colectarea separată a gunoiului și reciclarea materialelor.

Volum: 25l
Material: plastic.
Culoare: albastru.

25L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-galeata-pentru-deseuri-mb25l-albastru/



Urna stradala
TIP 4

- rezervuarul: oțel laminat la rece, grosimea 1,20 mm
- suportul: țeavă profilata din oțel
- volumul rezervorului: 0,028 metri cubi
- acoperirea: vopsea verde

22

0,028m3

https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/urna-stradala-tip-4/

Urna stradala
cu scrumieră
TIP 4

Urna stradala cu scrumiera, fabricata din oțel laminat la rece. Este dotat cu 
mecanism de rotire.
Dimensiuni - diametru 290 mm
Dotări - scrumieră, rotabilă, mobilă

- rezervuarul: oțel laminat la rece, grosimea 1,20 mm
- suportul: țeavă profilata din oțel
- volumul rezervorului: 0,028 metri cubi
- acoperirea: vopsea verde

0,028m3

https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-cu-scrumiera/urna-stradala-cu-scrumiera-tip-2/

Urna stradala, fabricata din oțel laminat la rece. Este dotat cu mecanism de 
rotire.
Dimensiuni - diametru 290 mm
Dotări - rotabilă, fără scrumieră, mobilă



Coș gunoi 
cu scrumiera

Scrumiera de perete metalica, cilindrica, eleganta, 1,5 litri, neagra. Potrivita 
pentru toate spatiile din aer liber. Scrumiera este confectionata din otel 
galvanizat cu acoperire epoxidica, tratata impotriva UV. Kit de fixare pe perete 
inclus. Ergonomic si usoara, aceasta scrumiera de perete a fost proiectata 
special pentru a fi rezistenta in timp, dar si practica, potrivindu-se celor mai 
diverse spatii exterioare. Scrumiera permite evacuarea cu usurinta a resturilor 
de tigara, fiind usor de intretinut si rezistenta in timp.

Material: Otel galvanizat (epoxidice)
Culoare: Negru
Capacitate: 1,5 litri
Greutate neta: 0,93 kg /buc
Dimensiuni: (L) x 16 (W) x 16 (H) 16 cm
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1,5 L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-cu-scrumiera/cos-gunoi-cu-scrumiera-prindere-pe-perete-15-litri-negru/

Urnă inox 
cu scumieră

Coșurile de gunoi cu scrumieră sunt destinate mobilării zonelor de intrare și 
spațiilor de fumat din hoteluri, restaurante, terase, etc.

Material: inox lucios.
Volum: 20L

20L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-cu-scrumiera/urna-inox-cu-scumiera/





Compostor
BIOCOMPO

Capacitate: 500L
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500L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/compostor-biocompo-500l-verde/

Producător: Prosperplast
Țara de origine: Polonia

Composter usor de asamblat, durabil, Design piramidal solid și puternic. 
Scurgere ușoară a apei de ploaie de pe capacul superior special conceput. 
Flux ușor de aer datorită designului ajurat. Clapă superioară de blocare solidă. 
Datorita clapetei articulate din partea de jos a compostorului, avem acces la 
compostul finit.

 1018 1018 844  12  
mm mm mm



Compostor
ECOCOMPO

Volum: 340L
Inaltime: 1040 mm
Diametru: 780 mm
Culoare: negru
Greutate: 7 kg
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340L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/compostor-ecocompo-340l-negru/

Producător: Prosperplast
Țara de origine: Polonia

Ecocompo este un coș de compost mic, simplu, ideal pentru începători. Este 
etanș și robust. Forma închisă împiedică accesul animalelor la deșeurile 
depozitate în interior, iar clapeta mobilă din partea inferioară permite scoa-
terea cu ușurință a îngrășământului gata pentru a facilita fertilizarea în mod 
continuu.

Compostor
COMPOGREEN

Volum: 320 L
Dimensiune: 700x700x800 mm

Culoare: negru
Greutate: 5 kg

320L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/compostor-de-gradina-compogreen-320l-negru/

Producător: Prosperplast
Țara de origine: Polonia

Coș de compost COMPOGREEN cu o capacitate de 320 l, conceput pentru compo-
starea diferitelor tipuri de deșeuri biodegradabile și producerea de îngrășământ natural. 
Forma închisă împiedică accesul animalelor la deșeurile depozitate în interior, în timp 
ce orificiile mici asigură circulația liberă a aerului. Umplerea convenabila a compostoru-
lui prin clapeta superioara si golirea prin clapeta inferioara. Materialul folosit pentru 
fabricarea Compogreen îl face ușor și foarte durabil. Forma specială asigură o 
circulație uniformă a aerului, permite irigarea compostului și accelerează procesul de 
descompunere. Capac simplu care protejează conținutul de dăunatori și vânturi 
puternice. Ușa inferioară detașabilă permite îndepărtarea ușoară a compostului matur.
Umplerea convenabilă a compostorului prin clapeta superioară și golirea prin clapeta 
inferioară. Structura durabilă, ușor de asamblat.





Coș gunoi
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Freedom
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-de-gunoi-cu-pedala-freedom-inox-lucios/

Producător: ALDA
Țara de origine: Polonia

Corpul și mecanismul sunt 
realizate din oțel inoxidabil, iar 
găleata interioară este din 
material plastic.

Material
Inox Lucios F611 F613 F614
 Inox Satinat     F611B F612B F613B F614B

5L 12L 20L 30L

 Specificații
Greutate [kg] 0.90 1.68 2.30 3.22
Diametru [cm] 21 25 30 30
Lățime [cm]

Înalțime [cm] 28 40 45 65

 

CLICK

x 10 000



Coș gunoi
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RoomBacket
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-de-gunoi-room-basket-2/

Producător: ALDA
Țara de origine: Polonia

Dotat cu acoperire anti-alunecare 
si anti-zgâriere. Există posibili-
tatea instalării unui dispozitiv de 
fixare pentru sacul de gunoi.

Material
Inox Lucios 607 608

 Inox Satinat     

Negru
Alb    

607B 606B

606

606E

606A

641B

641A

641E

641

608B

608A

7L 9L 15L 18L

 Specificații
Greutate [kg] 0.72 0.88 0.96 1.64
Diametru [cm] 20 20 24 24
Lățime [cm]

Înalțime [cm] 25 30 33 40



Coș gunoi
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Clean World
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-gunoi-alda-clean-world/

Producător: ALDA
Țara de origine: Polonia

Cos de gunoi Alda Clean World cu 
capac detașabil din oțel inoxidabil, cu 
rol de prindere a sacului de gunoi.
Dotat cu clapeta PUSH, cu sistem de 
revenire în poziția închis (sistem cu 
arc).
Produs din oțel inoxidabil. Garnitura 
de cauciuc fixeaza coșul și previne 
alunecările.

Material
Inox Lucios 605

 Inox Satinat     

Negru

605B

605A

20L

 Specificații
Greutate [kg] 1.82

Diametru [cm] 24
Lățime [cm]

Înalțime [cm] 52



Coș gunoi
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Swing
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-gunoi-swing-18l-inox-lucios/

Producător: ALDA
Țara de origine: Polonia

Coș de gunoi Swing Alda. Dotat 
cu capac flip. Este potrivit pentru 
casă și birou.

Material
Inox Lucios 675

Negru 675A

18L

 Specificații
Greutate [kg] 1.64

Diametru [cm] 24
Lățime [cm]

Înalțime [cm] 40



Coș gunoi
B1

Sistem: B1
Material: metal cu plastic
Dimensiuni: 395 mm x 614 mm x 
253 mm
Capacitate: 50 litri
Greutate: 4,89 kg.
Culoare: Inox / gri
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50L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-gunoi-b1-50l-inox/

Producător: TORK
Țara de origine: Polonia

Cos de gunoi Tork din inox, cu capacitatea de 50 de litri.

Coș gunoi
B1

Sistem: B1
Material: plastic
Dimensiuni: 389 mm x 629 mm x 
289 mm
Capacitate: 50 litri
Greutate: 3,9 kg
Culoare: negru

50L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-gunoi-b1-50l-negru/

Producător: TORK
Țara de origine: Polonia

Cos de gunoi Tork din plastic, cu capacitatea de 50 de litri. Poate fi amplasat oriunde: 
În spații de birouri, instituții, camere, băi sau poate fi montat pe perete.
Dotat capac opțional, cu închidere ușoară, care asigură o igienă mai bună.
Are un aspect modern, decorativ, ce se potrivește oriunde.
Design atractiv, ușor de întreținut și curățat.



Coș gunoi
B1

Sistem: B1
Material: plastic
Dimensiuni: 389 mm x 629 mm x 289 mm

Capacitate: 50 litri
Greutate: 3,9 kg.
Culoare: alb
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50L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-gunoi-b1-50l-alb/

Producător: TORK
Țara de origine: Polonia

Poate fi amplasat oriunde: În spaȚii de birouri, instituții, camere, băi, etc. sau 
poate fi montat pe perete.
Dotat capac opțional, cu închidere ușoară, care asigură o igienă mai bună.
Are un aspect modern, decorativ, ce se potrivește oriunde.
Design atractiv, ușor de întreținut și curățat.

Coș gunoi
B2

Material: Plastic.
Culoare: Alb.
Dimensiune: 322 mm x 430 mm x 
205 mm.

20L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-gunoi-b2-20l/

Producător: TORK
Țara de origine: Polonia

Coș de gunoi Tork. Poate fi fixat pe perete;
Aspect îngrijit și curat.
Design atractiv, se potrivește oricărei încăperi.



Coș gunoi
B3

Sistem: B3
Material: plastic
Dimensiuni: 190 mm x 338 mm x160 mm

Capacitate: 5 litri
Greutate: 0,9 kg.
Culoare: alb
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5L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-gunoi-b3-2/

Producător: TORK
Țara de origine: Polonia

Coș de gunoi Tork din plastic, cu capacitatea de 5 litri. Poate fi amplasat in 
orice cameră de baie.
Dotat cu capac cu închidere ușoară, ce asigură o mai bună igienă.
Are un aspect modern, decorativ, ce se potrivește oriunde.
Design atractiv, uoșr de întreținut și curățat.

Coș gunoi
B3

Sistem: B3
Material: plastic
Dimensiuni: Lățime: 190 mm. x Înălțime: 338 mm. x Adâncime: 160 mm.
Capacitate: 5 litri
Greutate: 0,9 kg.
Culoare: negru

5L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-gunoi-b3/

Producător: TORK
Țara de origine: Polonia

Poate fi amplasat în orice cameră de baie.
Dotat cu capac cu inchidere ușoară, ce asigura o mai buna igiena.
Are un aspect modern, decorativ, ce se potrivește oriunde.
Design atractiv, ușor de întreținut și curățat.



Coș gunoi
capac rabatabil
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60L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/cos-gunoi-cu-capac-rabatabil-60l-verde/

Producător: RESSOL
Țara de origine: Spania

Recomandat pentru camere de baie, restaurante, spitale, hoteluri, birouri, 
industrie etc.
Produs dintr-un material rezistent și durabil cu un design ergonomic.

Coș gunoi
Black
20L

https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-stradale/cos-gunoi-20l-plastic-back/

Cos pentru gunoi pentru casa si oficiu.

Material: plastic.
Culoare: negru.
Forma dreptunghulara.
Volum: 20 litri.
Dimensiuni: 545 x 225 x 335 mm

Dimensiuni: 50x37x710 cm.





Coș gunoi
Sortibox

Volum: 4 x 25 litri.
Dimensiuni unitate: 402x240x570 mm.
Culoare: Sur
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25L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/sortibox-set-4buc-x-25l-cosuri-gunoi-pentru-colectare-selective/

Producător: ProsperPlast
Țara de origine: Polonia

Sortarea ușoară a deșeurilor menajere. Construcție modulară. Ușor de stivuit. 
Set 4 cosuri de gunoi.

Coș gunoi
Sortibox

Volum: 4 x 25 litri.
Dimensiuni unitate: 402x240x570 mm.
Culoare: Alb

25L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/sortibox-set-4buc-x-25l-cosuri-gunoi-pentru-colectare-selectiva/

Producător: ProsperPlast
Țara de origine: Polonia

Sortarea ușoară a deșeurilor menajere. Construcție modulară. Ușor de stivuit. Set 4 
cosuri de gunoi.



Coș gunoi
Sortibox

Volum: 2 x 25 litri, 2 x 35 litri.
Dimensiuni unitate: 392 x 293 x 670 mm.
Culoare: negru
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35L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/sortibox-set-4buc-x-25l-cosuri-gunoi-pentru-colectare-selective/

Producător: ProsperPlast
Țara de origine: Polonia

Sortarea ușoară a deșeurilor menajere. Construcție modulară. Ușor de stivuit. 
Set 2+2 buc cosuri de gunoi.

Coș gunoi
3buc

Cosul este confectionat din polipropilena cu grosimea de 3,5 mm.
Dimensiuni produs brute (cm): 34 x 55 x 105
Dimensiuni produs nete (cm): 30 x 45.5 x 81
Greutatea neta: 6.80 kg
Capacitate: 80 litri

80L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/cos-gunoi-colectare-selectiva-3-buc-80-litri-plastic/

Cosurile profesionale de colectare selectiva a gunoiului ofera sortarea deseurilor in 
functie de provenienta acestora, fiecare capac fiind individualizat prin culoare. Cosul 
are corpul de culoare gri inchis iar capacul este de culori diferite. Cosurile de gunoi se 
pot modula, eticheta in fuctie de solicitari. Indepartarea pungii de deseuri se face foarte 
usor. Blocare inteligenta a sacului de deseuri. Cosul este fix, nu are roti si nu exista 
riscul de a fi rasturnat accidental.



Coș gunoi
EKO SQUARE

Volum: 60 litri.
Culoare: albastru.
Dimensiuni: 70x30cm
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60L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/cos-gunoi-eko-square-cpc-albastru-60l-metal/

Producător: ALDA
Țara de origine: Polonia

Coșurile sunt destinate colectării selective a deșeului, pot fi grupate în 
module, etichete autoadezive incluse cu tipul de deșeu colectat, capac din oțel 
colorat, conform codurilor de culori.

Coș gunoi
modular x 3buc
70L

https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/cos-gunoi-modular-3buc-70l/

Producător: ALDA
Țara de origine: Polonia

Containerele de separare a deșeurilor sunt fabricate din oțel de înaltă calitate, acoperit 
cu pulbere rezistente la substanțe chimice. Suprafața recipientului din oțel inoxidabil nu 
este absorbită de mirosuri.
Сaracteristici:
- cleme pentru montarea sacului în interiorul recipientului;
- autocolante în culori care marchează tipul de deșeuri separate;
- posibilitatea de a combina containerele EKO in seturi de 2, 3 sau mai multe camere, 
folosind un sistem de conectori speciali;
- posibilitatea utilizării atât în interior cât și în exterior.



Coș gunoi
modular x3 buc
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70L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/cos-gunoi-modular-organic-3buc-70l/

Producător: ALDA
Țara de origine: Polonia

Containerele de separare a deșeurilor sunt fabricate din oțel de înaltă calitate, 
cu acoperire organică.
Suprafața recipientului din oțel inoxidabil nu este absorbită de mirosuri.
Contur colorat, etichete deșeuri, baza din cauciuc antiderapant.
Posibilitatea utilizării atât în interior cât și în exterior.

Coș gunoi
modular x 4 buc
70L

https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/cos-gunoi-modular-3buc-70l/

Producător: ALDA
Țara de origine: Polonia

Containerele de separare a deșeurilor sunt fabricate din oțel de înaltă calitate, cu 
acoperire organică.
Suprafața recipientului din oțel inoxidabil nu este absorbită de mirosuri.
Contur colorat, etichete deșeuri, baza din cauciuc antiderapant.
Posibilitatea utilizării atât în interior cât și în exterior.



Dimensiuni boxa/cutie:
Înălțime - 890 mm,
lungime - 1590 mm,
lățime - 510 mm
Volumul fiecărui coș de gunoi din secțiune 
este de 100 de litri.

Coș gunoi
modular x3 buc
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70L
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/cos-gunoi-modularcapac-3buc-70l/

Producător: ALDA
Țara de origine: Polonia

Containerele de separare a deșeurilor sunt fabricate din oțel de înaltă calitate, 
acoperit cu pulbere rezistente la substanțe chimice. Suprafața recipientului din 
oțel inoxidabil nu este absorbită de mirosuri.
Сaracteristici:
- capace colorate din oțel;
- cleme pentru montarea sacului în interiorul recipientului;
- autocolante în culori care marchează tipul de deșeuri separate;
- posibilitatea de a combina containerele EKO in seturi de 2, 3 sau mai multe 
camere, folosind un sistem de conectori speciali;
- posibilitatea utilizării atât în interior cât și în exterior.

Coș gunoi
modular x 3 buc
100L

https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosu-
ri-gunoi/cosuri-de-gunoi-selectiv/cos-gunoi-pentru-colectarea-separata-si-sortarea-deseurilor/

Cadrul coșului de gunoi este instalat pe platformă și, dacă este necesar, are posibili-
tatea de fixare cu patru șuruburi de ancorare M12.
Corpul fiecărei secțiuni a cutiei este realizat din oțel galvanizat de 2 mm grosime și 
acoperit la exterior și la interior cu un strat de polimer (pulbere).
Pentru a reduce rănile, marginile superioare și inferioare ale părților din față și din 
spate ale secțiunii de box sunt rotunjite.





Perforator
carton uzat

Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Cu acest perforator de carton, transformați cartonul folosit în material de ambalare 
într-o singură etapă de lucru. Poate fi folosit ca un dispozitiv mobil și flexibil de masă.
Funcția turbo integrată rezolvă blocajele făcând mai multă putere disponibilă pentru o 
perioadă scurtă de timp.
Dispozitivul poate fi ridicat și transportat cu ușurință prin mânerele laterale încastrate.
Picioarele robuste asigură că mașina de ambalare nu va aluneca.
Materialul de ambalare poate fi utilizat ori de câte ori este necesar și oferă o protecție 
optimă pentru obiecte.

Date tehnice:
Viteza de tăiere: 135 mm / s
Consum de energie: 625 W
Tensiune / Frecvență: 220-240 V / 50 Hz
Lățimea de admisie: 415 mm
Înălțime de încărcare: 10 mm

Nivel de zgomot (funcționare la ralanti): 
cca. 68-70 dB(A)
Lățime x Adâncime x Înălțime: 610 x 395 x 
375 mm
Greutate: 46,65 kg
Culoare: gri de fier, gri deschis
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C400
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/perforator-de-carton-utilizat-hsm-profipack-c400/

Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Presa verticala model HSM V-Press 840 este destinata presarii si balotarii diferitelor 
tipuri de deseuri reciclabile: hartie, carton, folii din plastic, deseuri textile, deseuri 
menajere de birou precum si alte materiale similare.

Puterea de presare 356 kN
Puterea specifica de presare 38.03 N/cm²
Adancimea camerei de presare 780 mm
Inaltimea de alimentare 1100 mm
Latimea deschiderii de alimentare 1195 mm
Inaltimea deschiderii de alimentare 650 mm
Latimea camerei de presare 1195 mm
Lungimea balotului 1200 mm
Latimea balotului 780 mm
Inaltimea balotului 1200 mm
* Greutatea maxima a balotului 360 kg
Numarul de legaturi 4
** Material de legare sarma Ø 2,8 mm / banda poliester textil HM 45 / HM 55
*** Durata ciclului de presare 32 s
Productivitatea orara 1-2

V-Press 840 plus
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/tomberoane-cosuri-gunoi/cosuri-de-gunoi-interior/cos-pentru-gunoi-sme/
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Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Cu o putere de presare de 594 kN și tehnologie cu zgomot redus și economie de 
energie, HSM V-Press 860 este soluția cea mai economică și ecologică pentru 
eliminarea deșeurilor dumneavoastră. Pentru a umple presa, jumătatea superioară a 
ușilor este înclinată spre dreapta. Blocare ușă roată manuală - ușor de manevrat 
datorită filetului contra-rotativ pentru deschidere și închidere rapidă. 

Forța de presare: 594 kN
Putere motor: 4 kW
Tensiune / Frecvență: 400 V / 50 Hz
Ciclu de presare teoretic: 25 sec.
Deschiderea de alimentare lățime x înălțime: 1195 x 650 mm
Lungimea balotului X Lățimea balotului x înălțimea balotului: 1200 x 780 x 1200 mm
Greutatea balotului( până la): 480 kg
Latime x Adancime x Inaltime: 1797 x 1067 x 2985 mm
Greutate: 1900 kg
Tip de consumabile: Sârmă
Material de presare: Saci mari, îmbrăcăminte, deșeuri/reziduuri de perforare, polistiren, carton, 
hârtie mixtă, folie de plastic

V-Press 860
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pent-
ru-deseuri/prese-de-balotat/presa-de-balotat-verticala-electro-hidraulica-hsm-v-press-860/

Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Gratie dimensiunilor reduse, designului ergonomic si a tehnologiilor sofisticate 
inglobate prezinta toate avantajele preselor de balotat intr-o singura masina.

Model: V-Press 825
Puterea de presare kN: 250
Puterea specifica de presare N/cm²: 26.00
Ciclu de presare teoretic sec.: 39
Deschiderea de alimentare l x a mm: 1195 x 540
Dimensiune balot max. l x a x i mm: 1200 x 780 x max.700
Greutate max. balot kg: 280
Motor kW / Tensiune V / Frecventa Hz: 4,0 kW/ 3×400 V/ 50 Hz
Dimensiuni presa l x a x i mm: 1700 x 1046 x 2370
Inaltimea de alimentare mm: 958
Greutate presa kg: 1063
Legare: 4 legaturi, banda polyester textil
Materiale compactate: hartie, carton, folie, PET

HSM 825
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/prese-de-balotat/presa-de-balotat-hsm-825/
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Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Blocare ușă roată manuală - ușor de manevrat datorită filetului contra-rotativ pentru 
deschidere și închidere rapidă. Gheare speciale de reținere optimizează compresia 
materialului de presare și reduc numărul de acțiuni de încărcare.
Potrivit atât pentru carton, cât și pentru peliculă. Pornirea automată a procesului de 
presare după închiderea ușii. Pentru a umple presa, jumătatea superioară a ușilor se 
întoarce spre dreapta. Tastatură cu membrană și afișaj text, care arată starea curentă 
a mașinii. HSM TCS (sistem de control al tracțiunii) pentru monitorizarea mișcării plăcii 
de presare. Legare baloturi cu bandă de poliester.

Putere de presare: 120 kN
Putere specifica de presare: 25 N/cm²
Tensiune / Frecvență: 400 V / 50 Hz
Lungimea balotului X Lățimea balotului x înălțimea balotului: 800 x 600 x 600 mm
Motor: 3 kW
Latime x Adancime x Inaltime: 1198 x 823 x 1986 mm
Greutate: 540 kg
Numărul de legături: 3
Material de presare: Folie de Plastic, hârtie mixtă, carton, deșeuri/reziduuri de perforare

V-Press 610
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/prese-de-balotat/presa-de-balotat-hsm-v-press-610/

Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Presa de balotat mobilă HSM V-Press 60 comprimă folie de plastic și material de 
ambalare ușor chiar acolo unde se află materialul.
HSM V-Press 60 comprimă folii de plastic, pungi de plastic și de hârtie, precum și cutii 
ușoare și hârtie de ambalare.

Înălțime de încărcare: 1015 mm
Lungimea balotului x Lățimea balotului x Înălțimea balotului: 800 x 600 x 800 mm
Greutatea balotului( până la): 40 kg
Latime x Adancime x Inaltime: 810 x 735 x 1280 mm
Greutate: 95 kg
Metoda de legare: legarea încrucișată
Numărul de legături: 3
Tip de consumabile: sfoară
Material de presare: folie de plastic

HSM 60
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/prese-de-balotat/presa-de-balotat-mobila-hsm-v-press-60/
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Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Datorită motorului său puternic, designului său ergonomic și tehnologiei sale sofisticate 
și inovatoare, HSM V-Press 820 combină toate avantajele unei prese de balotat într-o 
singură mașină. Instalare rapidă și ușoară datorită cilindrilor încrucișați.
Blocare ușă roată manuală - ușor de manevrat datorită filetului contra-rotativ pentru 
deschidere și închidere rapidă. Potrivit atât pentru carton, cât și pentru peliculă.
Pornirea automată a procesului de presare după închiderea ușii. Tastatură cu mem-
brană și afișaj text, care arată starea curentă a mașinii. HSM TCS (sistem de control al 
tracțiunii) pentru monitorizarea mișcării plăcii de presare. Legare baloturi cu bandă de 
poliester.
Forța de presare: 178 kN
Forța specifica de presare: 19,23 N/cm²
Tensiune / Frecvență: 400 V / 50 Hz
Lungimea balotului X Lățimea balotului x înălțimea balotului: 1200 x 780 x 1000 mm
Putere motor: 4 kW
Latime x Adancime x Inaltime: 1700 x 1075 x 2499 mm
Greutate: 1300 kg
Numărul de legături: 4
Material de presare: Folie de Plastic, hârtie mixtă, carton, deșeuri/reziduuri de perforare

V-Press 820
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/prese-de-balotat/presa-de-balotat-verticala-hsm-v-press-820/

Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Instalarea și operarea ușoară fac din HSM V-press 503 eco modelul ideal pentru 
volume mici de material. Demontare baloți și transport cu cărucior de descărcare.
Controler cu microprocesor cu tastatură cu membrană. Înălțime mică de instalare și 
amprentă mică. Potrivit atât pentru carton, cât și pentru peliculă. Pornirea automată a 
procesului de presare după închiderea ușii.
Pentru a umple presa, jumătatea superioară a ușilor se întoarce spre dreapta.

Putere de presare: 30 kN
Putere specifica de presare: 8,5 N/cm²
Tensiune / Frecvență: 230 V / 50 Hz
Lungimea balotului X Lățimea balotului x înălțimea balotului: 700 x 500 x 850 mm
Nivel de zgomot (funcționare la ralanti): cca. 96 dB(A)
Latime x Adancime x Inaltime: 953 x 679 x 1962 mm
Greutate: 245 kg
Numărul de legături: 2
Material de presare: folie de plastic, hârtie mixtă, carton

V-Press 503 ECO
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/prese-de-balotat/presa-de-balotat-hsm-v-press-503-eco/
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Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Ușă dublă este perfectă pentru a umple presa, jumătatea superioară a ușilor este 
îndoită spre dreapta.
Dotată cu tehnologie de închidere automată.

lățimea deschiderii de încărcare - 700 mm x 470 mm,
lungime balot - 700 mm,
lățimea balot - 500 mm,
înălțimea balot (până la) - 600 mm,
greutatea balot . 50 kg,
durata ciclului de balotare - 27 s,
puterea - 1.1 kW,
tensiunea - 230 V,
frecvența - 50 Hz,
Lățimea x Înălțimea x Adâncimea 888 x 1922 x 787 mm,
greutatea - 330 kg,
numărul de legături - 2 ,
material de legare - banda poliester,
material de presat - folie de plastic, hârtie mixtă, carton.
Capacitatea de producție (teoretic) de la 25 kg / h la 37,5 kg / h în dependență de materialul presat.

V-Press 503
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/prese-de-balotat/presa-de-balotat-verticala-v-press-503/

Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Modelul HSM V-Press 860 S este mașina perfectă pentru reducerea volumului 
materialelor plastice rigide (de exemplu carcase pentru monitor și televizor) și alte 
materiale extensibile. Cameră de presare întărită și blocare hidraulică a ușii - deschid-
ere și închidere convenabilă, fără efort manual. Lanț mecanic puternic ejector de 
baloturi. Cantitatea dublă de gheare de reținere optimizează compresia materialului de 
presare și reduce numărul de acțiuni de încărcare.

Forța de presare: 434 kN
Forța specifică de presare: 46,37 N/cm²
Tensiune / Frecvență: 400 V / 50 Hz
Lungimea balotului X Lățimea balotului x înălțimea balotului: 1200 x 780 x 1200 mm
Putere motor: 4 kW
Lățime x Adâncime x Înălțime: 1868 x 1076 x 2985 mm
Greutate: 2285 kg
Numărul de legături: 4
Material de presare: Polistiren, containere goale din HDPE/LDPE și sticle de plastic, îmbrăcă-
minte, deșeuri/reziduuri de perforare, saci mari, carton, hârtie mixtă, folie de plastic, PET

V-Press 860 S
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/prese-de-balotat/presa-de-balotat-verticala-hsm-v-press-860s/
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Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Presa de balotat orizontala, mobila de capacitate mica, performanta si eficienta. 
Compacta si usor de utilizat. Balotul poate fi ejectat de catre masina direct pe palet, 
fiind usor de transportat. Potrivită atât pentru carton, cât și pentru folie.

Forța de presare: 80 kN
Forța specifica de presare: 24,37 N/cm²
Putere motor: 4 kW
Tensiune / Frecvență: 400 V / 50 Hz
Durata ciclului de presare (teoretic): 26 secunde
Înălțimea de alimentare: 660 mm
Fereastra alimentare: 645 x 730 mm
Dimensiune balot: 650 x 505 x 500 mm
Greutate balot: 70 kg
Mod de încărcare: manuală
Lungime x Latime x Inaltime: 2505 x 813 x 868 mm
Greutate: 554 kg
Tipul consumabilelor: bandă de legare
Material de presare: Carton; Doze aluminiu; Folie; Hartie; PET

HSM 8TE
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/prese-de-balotat/presa-orizontala-de-balotat-hsm-8te/

Producător: HSM
Țara de origine: Germania

HSM V-Press 1160 cu greutatea maximă posibilă a balotului de până la 550 kg este cel 
mai puternic model al seriei V-Press cu forță de presare ridicată și eficiență economică 
absolută. Tehnologia accelerată a ciclului de presare economisește timp și bani
O cameră de presă uriașă garantează încărcarea optimă. Durată lungă de viață 
datorită cerințelor reduse de întreținere, hidraulicii fiabile și tijei pistonului cromat
Baloturi de înaltă densitate care sunt solicitate pe piața reciclării, fără a necesita 
presare ulterioară

Forță de presare-594 kN
Puterea motorului Electric - 4 kW
Tensiune / frecvență - 3 x 400 V / 50 Hz
Fereastră de încărcare (L x H ) - 1195 x 650 mm
Greutatea balotului, kg (în funcție de material) - până la 550
Dimensiunile balotului (L x L x H) - 1200 x 1100 x maax. 1200 mm
Apăsarea timpului ciclului (theor.) - 25 sec
Dimensiunile camerei de presare (L x D x H) - 1195 x 1100 x 1640 mm
Dimensiunile generale ale presei (L x D x H), - 1780 x 1568 x 2985 mm
Greutate presă - 2430 (max) kg
Legare – de 4 ori, sârmă (ca opțiune-bandă de poliester)

V-Press 1160 max
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pent-
ru-deseuri/prese-de-balotat/v-press-1160-max-presa-de-balotat-electro-hidraulica/
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Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Concasor plus presă – materialul pentru distrugere și presare ulterioară este ușor 
încărcat în concasor folosind o masă de lucru largă și bandă transportoare electrică.
Combinația asigură o funcționare fiabilă și productivitate maximă. Concasor plus presă 
model HSM SP 5088 tip de tăiere particule de 1,9x15 mm
Capacitate de tăiere per operațiune DIN A4: 120-130 foi (70 g / m2)
Materialul pentru distrugere și presare ulterioară este ușor încărcat în concasor 
folosind o masă de lucru largă și bandă transportoare electrică.
Combinația asigură o funcționare fiabilă și productivitate maximă. Pentru o productivi-
tate ridicată continuă și o calitate a tăierii, un lubrifiant automat este integrat în combi-
nație.

Bară de oprire de urgență
Banda triplă semi-automată cu curea din poliester 
fără sfârșit
Echipat standard cu dispozitiv de ambalare, inclusiv 
5 pungi de plastic
Producție orară 6 - 9 baloti (în funcție de material)
Lățimea de alimentare: 500 mm

Forță de presare: 85 kN
Dimensiunea maximă a balotului (lungimea 
balotului reglabilă): L 500 x Î 500 x L 
400-max. 950 mm
Putere motor 5,5 + 4 / 4 kW
Conexiune 3 x 400 V / 50 Hz
Dimensiune: L 1246 x L 3222 x Î 1795 mm
Greutate aprox. 1790 kg

HSM K 88
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/prese-de-balotat/concasor-plus-presa-de-balotat-hsm-k-88/

Producător: HSM
Țara de origine: Germania

Presa de balotat orizontala potrivita pentru deseuri voluminoase de carton, folie si alte 
materiale reciclabile. Usor de utilizat datorita deschiderii mari de alimentare. Balot 
compact usor de transportat. Și dacă presa de balotat este necesară urgent într – o 
altă parte a companiei-nicio problemă: cu cele 4 role ale sale înseamnă că poate fi 
utilizată oriunde și oricând.

Forța de presare: 140 kN
Forța specifica de presare: 29,16 N/cm²
Putere motor: 7,5 kW
Tensiune / Frecvență: 400 V / 50 Hz
Durata ciclului de presare (teoretic): 30 secunde
Înălțimea de alimentare: 780 mm
Fereastra alimentare: 800 x 1200 mm
Dimensiune balot: 800 x 600 x 900 mm
Greutate balot: 170 kg
Mod de încărcare: manuală
Lungime x Latime x Inaltime: 4263 x 1030 x 1623 mm
Greutate: 1330 kg
Tipul consumabilelor: bandă de legare
Material de presare: Carton; Doze aluminiu; Folie; Hartie; PET

HSM 12 GIGANT
https://toreco.md/magazin/dupa-tip/utilaje-pentru-deseuri/prese-de-balotat/presa-orizontala-de-balotat-hsm-12-gigant/
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Adresa showroom și oficiu
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