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Om PROCMA 

PROCMA har ambitionen att hjälpa verksamheter  

inom industrin att minska kostnaderna, öka  

lönsamheten i verksamheten och  samtidigt  

bidra till minskad miljöpåverkan genom  

återvinning.  

Vi levererar effektiva och hållbara  

lösningar, med kundens affär i focus, de  

unika tekniska systemen är våra redskap  

för en optimal miljöanpassad anläggning. 

Våra avancerade tekniska lösningar  

minskar eller tar bort utsläpp av olika  

föroreningar som kan finnas i vatten, luft och  

mark. Det gör att naturens resurser kan återanvändas, 

mindre mängder transporteras till deponi och  

CO2 - utsläppen minkar. 

För oss på PROCMA är kvalitet och miljö viktigt, därför 

arbetar vi med miljö och kvalitetsledning enligt  

ISO 14001 och ISO 9001.  

Om PROCMA 

PROCMA AB är ett litet bolag med de stora bolagets  

resurser, tillsammans har vi lång erfarenhet inom flera  

områden. 

Vår kompetens finns inom verksamhetsutveckling,  

processutveckling, projektledning, samt teknikutveckling. 

Teknikkompetens inom El & Automation, Mekanik,  

Miljöteknik och Maskinsäkerhet/CE-märkning. 

Vi har lång och bred erfarenhet, djup teknisk kompetens, 

samt erbjuder avancerade tekniska lösningar. Våra unika 

produkter är beprövade och har funnits på marknaden 

sedan år 2000. 
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PROCMA Erbjuder 

Vi erbjuder avancerade tekniska produkter och tjänster. Vi hjälper till med allt från strategier, 

förstudier, analys, design fram till implementation och driftsättning av färdig anläggning. 

Till Betongindustrin erbjuder PROCMA 

vår unika tekniska lösning för rening och 

återvinning av betongrester samt effektiv 

tvätt av trumman på betongbilar. 

Anläggningarna tvättar snabbt och  

effektivt trumman samt hanterar  

separation av sand, grus, cement och 

vatten. Grus och sand renas och kan 

återanvändas, vattnet återcirkuleras i  

anläggningen och används igen. 

Anläggningarna byggs i moduler och kan 

enkelt anpassas till olika storlekar på  

betongfabriker. Det medför att  

anläggningen blir flexibel så att delar av 

eller hela anläggningen kan flyttas till  

annan plats. 

PROCMAS system Evoclean™ finns idag framtaget för 

fler olika industrier.  

Evoclean™ miljöanläggning är utvecklad för att vara  

enkel att använda och underhålla samt ha en bra  

arbetsmiljö. En miljövänlig anläggning med låg  

energiförbrukning och inga utsläpp till luft eller i vatten.  

Evoclean™ produkter och miljöanläggningar från 

PROCMA uppfyller nationella och Europeiska  

säkerhetskrav och levereras CE märkta. 

Evoclean™ miljöanläggning från PROCMA till Betongindustrin 
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Effektiv och miljövänlig tvätt av 
slambilar och sopbilar 

Till avfall och återvinningsindustrier, erbjuder 

PROCMA vår unika tekniska lösning för att 

tvätta slambilar och sopbilar. 

Anläggningen hanterar det förorenade 

vattnet från tvättprocessen som renas och  

återcirkuleras i anläggningen. 

En knapptryckning startar en helautomatisk 

effektiv tvätt för alla typer av slambilar och 

sopbilar. 

Evoclean™ miljöanläggning från PROCMA för verksamheter som  
hanterar förorenade massor 

Miljöanläggning Evoclean™: 

● 100 % återcirkulering av processvatten, 

inget utsläpp av spillvatten. 

● Minskade utsläpp av föroreningar 

● Låg vattenanvändning kräver begränsat 

utrymme för anläggningen. 

● Sand och grus kan återanvändas 

● Låg energiförbrukning 

● Miljöledning enligt ISO 14001  

● Kvalitetsledning enligt ISO 9001 

● CE märkta produkter och  

anläggningar 

För verksamheter som hanterar förorenade 

massor erbjuder PROCMA vår avancerade  

tekniska lösning för rening och sortering av 

sand och grus.  

Ett exempel där anläggningen används  

mycket effektivt, är tvätt och sortering av 

grus som sopats upp efter vinterns  

halkbekämpning.   

Gruset och sanden kan återanvändas till 

bl.a. halkbekämpning och endast  

föroreningarna behöver transporteras till 

deponi. 

På PROCMA AB tycker vi om att utveckla innovativa lösningar, som bidrar till bättre affärer 

för våra kunder samt bättre arbetsmiljö och miljö. Vi utvecklar ständigt våra tjänster och  

produkter så att de kan anpassas för användning i fler verksamheter.  

Hör gärna av er om ni har behov av våra tjänster eller produkter. Har ni en utmaning i er 

verksamhet, fråga oss gärna om en lösning. 


