Trc ó, vào tháng 4-2017, Bridgestone Vit Nam cng ã trao tng và trin khai th nghim 100 thùng rác thông minh
ti ph i b Nguyn Hu TP. H Chí Minh. Bên cnh nhng tính nng tng t nh nh thùng rác thông minh TP.HCM nh phân
loi rác, lc nc thi ti cây, chiu sáng bng decal phn quang, thùng rác th h mi c bàn giao cho qun Hi Châu ã có nhng
ci tin và c thit k c bit bng vic s dng nng lng mt tri to ngun in sc pin in thoi. Cht liu cng c thay i t thép sn tnh in sang
nha composite úc khuôn tng s bn b và thách thc vi iu kin thi tit khc nghit ca mnh t min Trung. Din tích lõi cha bên
trong cng c thit k rng hn cha c khi lng rác ln hn. Theo ó, thùng rác có chc nng lc nc thi ti cây có dung tích 100 lít,
áp dng h thng thm thu, lc nc làm m t trng nhm cung cp nc cho cây xanh. Các thùng rác còn li có dung tích 120 lít,
riêng thùng rác “sc pin” c trang b tm pin nng lng mt tri và 2 ngn bên hông có gn cng USB dùng sc pin in thoi. Thi
gian sc y lng pin trong thùng vi thi tit nng nóng là 5 gi, và có th sc khong 4-5 in thoi.

Thùng rác thông minh s c t ti các tuyn ng du lch trng im ca qun Hi Châu
Phát biu ti bui l, Tng giám c Bridgestone Vit Nam Hirouyuki Saito chia s “Vi ý tng sáng to nhng chic thùng
rác thông minh, a nng, có chc nng sc pin in thoi bng nng lng mt tri, Bridgestone Vit Nam mun ng hành vi chính
quyn thành ph kêu gi ý thc ca ngi dân, c bit là khách du lch cùng chung tay bo v môi trng và xây dng thành ph
ngày càng tr nên sch - p - vn minh. ây cng là hot ng ý ngha giúp à Nng nói chung và qun Hi Châu nói riêng tr
nên p hn, khang trang hn hng n Tun l cp cao APEC 2017 s c t chc ti à Nng vào tháng 11 nm nay”.
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