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

Typ: 1192

2040 x 2080 x 1820 mm

1250 kg

4500 l / 5000 l

340 kg

Skrutkovateľná kapsa Možnosť náhrady kolieska Čapy pre žeriav

Aretácia a zámok veka Zadné veko čiastočne
otvárateľné (ľahšie
vyklápanie)

KONTAJNERY PRE ČELNÉ VYKLÁPANIE NOVINKA

- Sú určené na zber komunálneho, triedeného
aj živnostenského odpadu.

- Výhodné je ich použitie v obchodných
centrách, priemyselných zónach, pri čerpacích
staniciach, rekreačných oblastiach, športových
areáloch a pod.

- Na želanie zákazníka je možné dodávať
kontajnery s iným vybavením koliesok,
prípadne s centrálnou brzdou, uzamykaním
veka, ľahším Al vekom, samolepkami s nápismi
a pod.

- Po dohode je možné kontajnery dodávať
v stohovateľnom prevedení vhodnom
na prepravu na veľké vzdialenosti.

Typ: 1832 (US) / 1842 (DIN)

Typ: 1835 (US) / 1845 (DIN)

1950 x 1400 x 1600 mm

625 kg

2500 l

220 kg

1950 x 2420 x 1650 mm

1250 kg

5000 l

350 kg

1 320,00 / 1 300,00

1 840,00 / 1 880,00

- Sú určené na zber komunálneho, triedeného
a živnostenského odpadu.

- Ich jednoduchá konštrukcia zlučuje
požiadavku ekonomických nádob pri
zachovaní vysokej úžitkovej hodnoty a ich
dlhodobej životnosti.

- Na želanie zákazníka je možné dodávať
nádoby s iným úžitkovým objemom. Taktiež je
možné nádoby vybaviť nožičkami, uzamykaním
veka, aretáciou veka v otvorenej polohe.

- Kontajnery sú konštruované pre nosnosť
neprevyšujúcu 625/1250 kg hmotnosti náplne,
ich robustná konštrukcia s výstuhami umožňuje
mierne preťaženie v rozsahu cca 15 %.

Kontajnery pre čelné vyklápanie 2,5 / 5 m3

Kontajnery pre čelné vyklápanie 2,5–6,5 m3

Typ: 1190

2040 x 1370 x 1570 mm

625 kg

2500 l

260 kg

Typ: 1195

2430 x 2180 x 1780 mm

1625 kg

6500 l

390 kg

2 020,00
1 350,00

1 920,00
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