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Baklastade containrar
Trångt på bakgården eller lågt i tak? Då rekommenderar vi en vippcon-
tainer. 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 lyft er 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  Bredd Djup Höjd
8 kubikmeter täck/otäckt 200 290 190

Tänk på att :
• Bilen på ett  enkelt sätt  ska kunna köra direkt in till containern 

utan att  stå på ett  trafi kfarligt 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 fl esta avfallstyper och kräver färre transporter. Finns i ett  
fl ertal modeller – från öppna fl ak till täckta med sneda tak, med och 
utan lås. Välj mellan 12, 20, 25, 30 och 35 kubikmeter. Är inte lämplig 
på gräsmatt a 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  trafi kfarligt sätt .

• Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1/
bärighetsklass 2 och en fri höjd på , 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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Lift dumper containrar
Passar de fl esta avfallstyper. Kräver litet utrymme och kan ställas på 
både hårda och mjuka ytor. Finns i tre modeller: täckt, öppen och lås-
bar 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  trafi kfarligt 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.




