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Колички 
за превозване
на кофи
за отпадъци

Отстъпки за количества

СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Метална кофа за смет
- Метална кофа за смет с вместимост 70 и 110 л. Използва се

за събиране на битови отпадъци.

- С употребата на цветните капаци кофата може да се изпол-
зва и за разделно събиране.

- Произведена от поцинкована ламарина, която е устойчива
на отпадъци с висока температура (напр. гореща пепел).

Горещо поцинкована кофа за боклук
- Метална кофа за боклук 90л. Използва се предимно в промиш-

леността за събиране на отпадъци, като омаслени парцали.

- Обработката на повърхността чрез горещо поцинковане дава
устойчивост на масла на съда. Заедно с масивната конструкция
осигурява висока механична устойчивост. 

Тип: 7623

Тип: 7624

Тип: 1008-1 Тип: 1008-2 Тип: 1008-6 Тип: 1008-4

Тип: 1008

Тип: 1002

Тип: 1014

Колесник 
за кофи за смет
Тип: 1048

Тип: 0002

Ключалка с верига
Тип: 0925

- Kолесникът е трайно
прикрепен за долната
част на кофата 
с помощта на два винта.

- Oбръчът е горещо
поцинкован, колелата 
са пластмасови.

- Подходящ само за
употреба с метални
съдове.

- Широко приложение както при
пластмасови, така и при метални
контейнери с най-различна големина
(пластмасови предимно от 120 л и 240
л, метални - от 110 л и 1100 л).

- Дължина на веригата - около 21 см.

Тип: 0926 - допълнителен ключ
Цена без / с ДДС: 4,42 / 5,30 лв
- Към всяка ключалка могат да се

поръчат допълнително неограничен
брой ключове. 

Тип
обем

(л)
тегло
(кг)

размери
(мм)

товароно-
симост (кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС 

1008 110 13,5 Ø 550 x 870 44 80,75 96,90
1002 70 11,5 Ø 550 x 578 44 73,75 88,50
1014 90 16 Ø 480 x 765 44 159,33 191,20
7623 120 30 460 x 568 x 920 48 596,75 716,10
7624 240 37 600 x 740 x 1060 96 638,00 765,60

500 x 250 x 1200 мм

150 кг

2,5 кг

Ø 420 мм2,5 кг

Варианти с боядисан капак.

53,50
c ДДС: 64,20

64,67
c ДДС: 77,60

46,83
c ДДС: 56,20

104,67
c ДДС: 125,60

Метални кофи от 120 и 240 л
- Горещо поцинкована стоманена конструкция с висока

устойчивост на корозия. 

- Отварящ се капак на панти и колела Ø 200 мм. 

- Подходящи най-вече за промишлеността за събиране
на омаслени, горещи или тежки отпадъци!
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