Containrar och kärl

Sopkärl

140 liter
Bredd: 48,4 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 106,5 cm
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190 liter
Bredd: 55,9 cm
Djup: 69 cm
Höjd: 107.5 cm

240 liter
Bredd: 58 cm
Djup: 72,4 cm
Höjd: 107,2 cm

370 liter
Bredd: 77 cm
Djup: 81,1 cm
Höjd: 106,8 cm

660 liter
Bredd: 125,5 cm
Djup: 77,3 cm
Höjd: 121,8 cm

Sopkärl

370 liter Sorterahemma med
4-facks insatser och batterilåda
Bredd: 77 cm
Djup: 81,1 cm
Höjd: 110,4 cm

140 liter matavfallskärl
med ventilation
Bredd: 48,4 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 106,5 cm

140 liter matavfallskärl
för verksamheter
Bredd: 48,4 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 106,5 cm

Matavfallskorg
MatHilda
Bredd: 24,7 cm
Djup: 19,7 cm
Höjd: 28 cm

Matavfallspåse
Volym: 9 liter
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Hjälpmedel

Wellpappstöd
För enkel sortering av wellpapp.
Finns även med hjul med massiv
gummibana.

Säckställning
Praktisk säckställning för krympoch sträckfilm.

Mått
Bredd: 80 cm
Djup: 75 cm

Bredd: 40 cm

Höjd: 130 cm
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240 liter
Djup: 42 cm
Höjd: 117 cm

Baklastade containrar
Trångt på bakgården eller lågt i tak? Då rekommenderar vi en vippcontainer. Containern hämtas med en baklastare som enkelt kommer åt i
trånga utrymmen. Passar för alla typer av avfall och finns i storlekarna
2, 9 och 10 kubikmeter.

Ungefärliga mått i cm

Bredd

Djup

Höjd

2 kubikmeter

175

175

100

10 kubikmeter

200

365

200

Tänk på att:
• Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern
utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
• Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1/
bärighetsklass 2 och en fri höjd på 4 m.
• Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på
minst 3 x 1 m.
• Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna av containern
och 6 m ovanför.
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Frontlastade containrar
En smart containerlösning som tar liten plats och är lätt att tömma.
Bilen lyfter containern framifrån och tömmer innehållet på plats i ett
komprimerande fack. Finns i tre modeller: täckt, öppen och låsbar i
storlek 8 kubikmeter. Prata med oss om du behöver en annan modell.

Ungefärliga mått i cm
8 kubikmeter täck/otäckt

Bredd
200

Djup
290

Höjd
190

Tänk på att:
• Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern
utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
• Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1/
bärighetsklass 2 och en fri höjd på 4,5 m.
• Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på
minst 5 x 25 m.
• Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna av containern
och 12 m ovanför.
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Lastväxlar containrar
Alternativet för dig som har stora mängder avfall. Rymmer mycket,
passar de flesta avfallstyper och kräver färre transporter. Finns i ett
flertal modeller – från öppna flak till täckta med sneda tak, med och
utan lås. Välj mellan 12, 20, 25, 30 och 35 kubikmeter. Är inte lämplig
på gräsmatta eller annan mjuk yta.

Ungefärliga mått i cm

Bredd

Djup

Höjd

12 kubikmeter

240

600

85

20 kubikmeter

240

600

142

25 kubikmeter täckt

240

600

176

30 kubikmeter

240

600

212

Tänk på att:
• Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern
utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
• Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1/
bärighetsklass 2 och en fri höjd på 4,5 m.
• Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på
minst 3,5 x 15 m.
• Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna containern och
6 m ovanför.
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Liftdumper containrar
Passar de flesta avfallstyper. Kräver litet utrymme och kan ställas på
både hårda och mjuka ytor. Finns i tre modeller: täckt, öppen och låsbar i storlekarna 10 och 12 kubikmeter. Prata med oss om du behöver
en annan modell.

Ungefärliga mått i cm

Bredd

Djup

Höjd

10 kubikmeter öppen

190

360

180

12 kubikmeter täckt

195

385

200

15 kubikmeter täckt

200

400

185

10 kubikmeter
öppningsbara dörrar

190

360

180

Tänk på att:
• Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern
utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
• Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1/
bärighetsklass 2 och en fri höjd på 4,5 m.
• Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på
minst 3,5 x 15 m.
• Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna av containern
och 12 m ovanför.
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Mobil komprimator
Den mobila komprimatorn ger dig en smidigare avfallshantering
och färre transporter. Har du mycket avfall kan en mobil komprimator vara en klok lösning. Ditt avfall pressas effektivt ihop med
en enkel knapptryckning. I sortimentet ingår även en pendelkomprimator för blött avfall som t ex matavfall. Komprimatorn finns
i flera olika storlekar och kan även utrustas med en kylfunktion.
OBS! Bilden är en skissbild och kanske inte helt stämmer överens med hur den ser ut i verkligheten.
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Stationär komprimator
Fördelen med en stationär komprimator är att du får plats med
mer avfall. Komprimatorn kan utrustas med bland annat hydrauliska låsningar och olika typer av tippanordningar. Vi anpassar
komprimatorn så att din avfallshantering blir så smidig som möjligt. Komprimatorn finns i flera olika storlekar.
OBS! Bilden är en skissbild och kanske inte helt stämmer överens
med hur den ser ut i verkligheten.

Lösningar för farligt avfall

11

11

FA Small
FA Small är en smidig historia som du enkelt kan placera utomhus
där det passar dig bäst. Allt du behöver är två kvadratmeter. Men
trots sitt anspråkslösa yttre så rymmer FA Small en hel del – upp
till fyra fat på 200 liter vardera för att vara exakt. Naturligtvis kan
du inreda FA Small efter eget huvud med hyllplan, olika boxar och
lysrörsbag. En inredning som visat sig vara populär är att ha två fat,
två 30-litersboxar och fyra 20-liters boxar samt en lysrörsbag.
Ungefärliga mått:
Bredd: 152 cm
Djup: 155 cm
Höjd: 166 cm
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FA Medium
Hur mycket farligt avfall får plats på sex kvadratmeter? Tillräckligt
mycket för ganska stora behov skulle vi säga. Med FA Medium har
du säker förvaring för upp till fem fat om 200 liter och en stor FAbox på 500 liter för exempelvis stora färgburkar. Hyllplanen rymmer mellan nio och arton 20- respektive 30-litersboxar. Det gör
FA Medium till en smidig och rymlig lösning. Räcker FA Medium för
dina behov – eller är det möjligen FA Large som du behöver?
Ungefärliga mått:
Bredd: 298 cm
Höjd: 235 cm
Djup: 234 cm
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FA Large
Har du mycket farligt avfall? Då är FA Large något för dig! Med elva
kvadratmeter bottenyta får du gott om plats. Inredningen kan varieras och anpassas helt efter dina behov. Det finns plats för upp till
två stycken 1000-liters IBC-behållare och sju stycken 200-litersfat.
Det finns även plats för en stor FA-box på 500 liter för till exempel
färgburkar eller bilbatterier. Och då har du fortfarande utrymme
för en elbur och hyllplan för ett stort antal 20- och 30-litersboxar!
Ungefärliga mått:
Bredd: 402 cm
Höjd: 235 cm
Djup: 234 cm
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Behållare

FA-box, 21 eller 29 liter
Behållare i plast för fast avfall
21 liter
Bredd: 26,5 cm
Höjd: 27,5 cm
Djup: 37,4 cm
29 liter
Bredd: 26,5 cm
Höjd: 40 cm
Djup: 37,4 Cm

Sorteringsvagn
Sortera där du står. Vår sorteringsvagn tar lite plats, rullar lätt och
rymmer olika typer av avfall. Välj den mindre tar fyra FA-boxar eller
den större som tar sex. Båda har sopsäck för vanligt skräp.
4-vagn
Bredd: 60 cm
Höjd: 80-100 cm
Djup: 40 cm
7-vagn
Bredd: 120 cm
Höjd: 80-100 cm
Djup: 40 cm
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Behållare

Elbur
Lättrullad och rymlig bur
för ditt elavfall.
Mått
Bredd: 120 cm
Djup: 80 cm
Höjd: 170 cm
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190 liter
Kärl för lysrör

Lysrörsbag
Rymmer ca 50 stycken Ø 34 mm
lysrör.

Ljuskällor
Lampor, lysrör max
600 mm långa.

Mått
Bredd: 55,9 cm
Djup: 72,4 cm
Höjd: 107,2 cm

Mått
Diameter: 30 cm
Höjd: 180 cm

Volym
Kärl 23 liter
Mått
Diameter: 38,5 cm
Höjd: 31,5 cm

Batterirör

Batteriholk

Volym
10 liter

Mått
Bredd: 27,5 cm
Djup: 23 cm
Höjd: 46 cm

Mått
Höjd: 75 cm
Ø : 23 cm

Behållare

Sprundfat för flytande avfall
Rymmer 200 liter. Fast lock med kapsyl och lufthål.
Kan användas för allt flytande avfall.

Lockfat för fasta massor
Rymmer 200 liter. avtagbart lock med låsning.
Används för olika oljiga eller förorenade material.

240 liter UN-kärl med lås
UN-godkända behållare för
fast gods eller avfall.

Mått
Diameter: 580 mm
Höjd: 880 mm

Mått
Diameter: 580 mm
Höjd: 880 mm

Mått
Bredd: 58 cm
Djup: 72,4 cm
Höjd: 107,2 cm
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Behållare

Stor FA-box 500 liter
Stadig behållare för till exempel bilbatterier eller färgburkar. Lock med gångjärn.

IBC-behållare
För verksamheter med stora mängder flytande farligt
avfall.

Mått
Bredd: 120 cm
Höjd: 79 cm
Djup: 80 cm

1000 liter
Bredd: 100 cm
Höjd: 115 cm
Djup: 120 cm
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