
D
ce¯in· spoleËnost AVE CZ

odpadovÈ hospod·¯stvÌ, s. r. o.,

p˘sobÌ na ˙zemÌ »eskÈ repub-

liky jiû osmn·ct˝m rokem a poskytuje

p¯edevöÌm komplexnÌ portfolio Ñodpa-

dov˝chì sluûeb.

V hlavní roli odpady

NÏkterÈ poboËky poskytujÌ öirokÈ

spektrum ËinnostÌ ve prospÏch mÏst

a obcÌ. Jmenovat lze nap¯Ìklad »es-

kou LÌpu. TamnÌ provozovna AVE n·s

zaujala kromÏ jinÈho tÌm, ûe vsadila

na univerz·lnÌ nosiËe n·¯adÌ Holder.

Nejen na nÏ jsme si p¯ijeli do bez-

m·la Ëty¯icetitisÌcovÈho severo-

ËeskÈho mÏsta na ¯ece PlouËnici

v LibereckÈm kraji posvÌtit.

ÑVÏnujeme se svozu komun·lnÌho,

velkoobjemovÈho, nebezpeËnÈho

a separovanÈho odpadu pro obce

i podnikatelskÈ subjekty. Provozu-

jeme i sbÏrnÈ dvory. Zajiöùujeme

zimnÌ a letnÌ ˙drûbu komunikacÌ

v »eskÈ LÌpÏ a NovÈm Boru a silnic

prvnÌ t¯Ìdy v okresu. PoprvÈ jsme

letos v zimÏ udrûovali silnice druhÈ

a t¯etÌ t¯Ìdy na Jablonecku. Na sta-

rosti m·me asi jednu t¯etinu zele-

n˝ch ploch v »eskÈ LÌpÏ. Tr·vu

sek·me i v okolÌ silnic prvnÌ t¯Ìdy

a star·me se o dopravnÌ znaËenÌ.

Poskytujeme poradenskÈ sluûby

v ekologii, odpadovÈm hospod·¯stvÌ

a dalöÌch komun·lnÌch sluûb·ch pro

mÏsta, obce i firmy. M·me zhruba

dvacet vozidel a 44 zamÏstnanc˘,ì

p¯edstavil ve zkratce Ëeskolipskou

provozovnu spoleËnosti AVE jejÌ ¯edi-

tel Martin Kalvas.

Především nosiče Mercedes

Na svoz komun·lnÌho odpadu zde

pouûÌvajÌ dvou a t¯ÌosÈ podvozky

Mercedes-Benz s n·stavbami Zoel-

ler, Faun a Ros Roca o objemech 

16 aû 22 m3. P¯i sv·ûenÌ velkoobje-

movÈho odpadu se uplatnÌ t¯ÌosÈ

nosiËe M-B s natahovacÌm h·kem

od firem Meiller a Palfinger, u sepa-

rovanÈho odpadu s hydraulickou

rukou. ÿetÏzovÈ n·stavby Meiller na

menöÌ kontejnery jsou umÌstÏny

rovnÏû na podvozcÌch M-B.

K zimnÌ ˙drûbÏ silnic prvnÌ t¯Ìdy

slouûÌ nosiËe M-B Axor a Actros

s radlicemi a sypacÌmi n·stavbami

o objemu 5 a 7 m3. V »eskÈ LÌpÏ

jezdÌ z velkÈ techniky MB Atego

s doplÚky, v NovÈm Boru MB Uni-

mog. ÑNa chodnÌky v obou mÏstech

jsme pouûÌvali podvozky Ladog

a novÏ jsme si po¯Ìdili nosiËe Holder,ì

up¯esnil Martin Kalvas a pokraËoval:

ÑStar·me se o 56 hektar˘ mÏstskÈ

zelenÏ a z ûacÌ techniky n·m slouûÌ

traktory Iseki SXG a Etesia.ì
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Německé duo Německé duo v České Lípěv České Lípě
Mezi nejužší špičku hráčů podnikajících
v odpadovém hospodářství ve střední a východní
Evropě patří mezinárodní koncern AVE s více než
160 certifikovanými pobočkami v České republice,
Rakousku, Maďarsku, Německu, Moldavsku,
Rumunsku, na Ukrajině a Slovensku.

Větší model Holder M 480 si pořídili v České Lípě se šípovou radlicí
a kombinovaným sypačem na „inert“ i solanku

Díky kloubu se nosiče Holder (na snímku typ C 245) dostanou bez problému i na
obrubníky vysoké až kolem 20 cm
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