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TÜV

Hĺbka 75 cm

KONTAJNERY 660 / 770 / 1100 LITROV NOVINKA

- Sú určené na zber tuhých domových aj priemyselných
odpadov.

- Nízka vlastná hmotnosť a optimálna hĺbka kontajnera
uľahčuje manipuláciu v hustej zástavbe a umožňuje
prejazd domovými dverami obvyklej šírky 80 cm. 

- Rozmerovo zodpovedajú EN 840-2, povrchová úprava
žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461.

- Integrovaná hrebeňová lišta je v kombinácii s vyklápacím
čapom.

- Na zákazku je možné kontajnery vybaviť zamykaním veka,
centrálnou brzou, nožným otváraním, plastickým razením
loga alebo textu, olejotesným prevedením, úpravou
pre manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom a pod.

- Sú vhodné na zber, manipuláciu a triedenie domového
aj priemyselného odpadu.

- Odolnosť voči mechanickému opotrebeniu je zvýšená
lisovaným prelismi.

- Veko je ľahko vymeniteľné, vyrobené z recyklovateľného
platu (Duraflex) s možnosťou farebnej voľby alebo vo
variante z pozinkovaného alebo hliníkového plechu.

- Kontajnery sú stohovateľné, čo znižuje náklady na
prepravu a skladovanie.

- Na dne je umiestnený výtokový zakrytý otvor pre ľahké
čistenie vnútra kontajnera.

- Po dohode je možné kontajnery vybaviť centrálnou
brzdou, zamykaním veka, nožným otváraním,
hrebeňovou lištou, olejotesným prevedením alebo
úpravou na manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom.

Kontajnery 1100 l

Typ: 1106H2VPTyp: 1107H2VP

1370 x 780 x 1400 mm

310 kg

770 l

85 kg

1370 x 770 x 1300 mm

265 kg

660 l

80 kg

573,00 538,00

Typ: 1106H2VP

Typ: 1107H2VP

Aretácia veka v otvorenej
polohe

Integrovaná hrebeňová lišta Robustný rám Zosilnená konštrukcia Detail skrutkovateľnej
konzoly pri stohovateľnom
prevedení

TÜV – certifikovaná oj Vystužená konštrukcia čapu Robustný záves

Kontajnery 660 / 770 l

Typ: 110107

Typ: 110112 detaily priemyselnej varianty

Typ: 110112

Typ: 110107

1370 x 1080 x 1310 mm

440 kg

1100 l

110 kg

Typ: 110112

1370 x 1080 x 1310 mm

440 kg

1100 l

135 kg

525,00 814,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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