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Eko-Invest jako zakład produkcyjno - badawczy wspólnie z ecccoal konsulting center zajmujemy się w
szerokim znaczeniu zagadnieniem scalania materiałów sypkich. W szeregu przypadkach przeszkodą w
masowym zagospodarowaniu odpadów jest ich stan fizyczny, między innymi wysokie rozdrobnienie, duża
rozpuszczalność w wodzie, wtórne pylenie itp. Dla ograniczenia ujemnego oddziaływania na środowisko oraz
dla zwiększenia możliwości zagospodarowania celowym jest scalenie odpadów drobnoziarnistych dlatego też
zajmujemy się opracowywaniem technologii brykietowania i granulowania wszelkiego rodzaju odpadów.
Oferujemy: doradztwo w zakresie racjonalizacji zagospodarowania odpadów, produktów ubocznych i
surowców drobnoziarnistych i pylastych, opracowanie technologii utwardzania powierzchniowego i scalania
pylastych i drobnoziarnistych materiałów i odpadów, opracowywanie analiz i dokumentacji technicznych i
ekonomicznych oraz ekologicznych - dobór warunków i spoiw do brykietowania i granulowania materiałów i
odpadów, doradztwo w zakresie optymalizacji procesów brykietowania i granulowania pylastych i
drobnoziarnistych materiałów i odpadów, doradztwo oraz organizowanie wdrożeń, produkcji i usług w
zakresie ochrony środowiska w energetyce, w górnictwie, hutnictwie i gospodarce komunalnej, produkcja
doświadczalnych partii brykietów i granulatów, informacja na temat spoiw i ich dostawy Oferta Maszyny i
Urządzenia, brykieciarki, mieszalniki, glanulatory, produkcja maszyn i urządzeń oraz linii do brykietowania i
granulowania o wydajności od 20 t h, modernizacja eksploatowanych linii, maszyn i urządzeń do
brykietowania i granulowania, produkcja podajników taśmowych, produkcja koszy zasypowych itp., komis i
pośrednictwo w dostawach maszyn i urządzeń. Produkujemy brykieciarki, granulatory do materiałów i
odpadów górniczych, hutniczych, komunalnych produkujemy całe linie technologiczne produkcji brykietów,
granulatu, nawozów.
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