Nádoby na odpad • Městský mobiliář

w w w. 3 p m . c z

Komunální odpad

Nádoby 2kolové

Výhradní dovozce Německé firmy Weber pro ČR a SR.

60 l, 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, BIOKONTEJNERY

60 l

80 l

120 l

360 l

140 l

240 l

Vyrobeny z PE-HD technologií vstřikování.
Vyrobeny ze speciálně tvrzeného plastu.
Vyprazdňování standardními hřebenovými systémy.
Odolné proti UV záření, chladu, teplu a chemikáliím.
Víko kompatibilní s nádobami jiných výrobců.
Osy kol z pozinkované oceli.
Podvozek s pevnými gumovými pneumatikami (pneumatikami z plné gumy) Ø 200x50 mm s nosností 100 kg / kolo.
140 a 240-litrové nádoby můžou být vybaveny koly Ø 250x50 mm, 360-litrové nádoby koly Ø 300x50 mm.
Navrženy pro umístění datových a informačních tabulek.
K dispozici označení: ražba, horká ražba, samolepky.
Nádoby shodné s normy EU, mají odpovídající atesty schválené pro ochranu proti hluku a znak CE (hladina akustického tlaku).

Vhazovací otvory ve víku
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Komunální odpad
Výhradní dovozce Německé firmy Weber pro ČR a SR.

Nádoby 4kolové

770 l
1100 l

660 l, 770 l, 1100 l s plochým víkem
1100 l s kulatým víkem

Vyrobeny z PE-HD technologií vstřikování.
1100 l
Vyrobeny ze speciálně tvrzeného plastu.
se stříškou na víku
Vyprazdňování standardními hřebenovými systémy a zařízením DIN.
Odolné proti UV záření, chladu, teplu a chemikáliím.
Podvozek s pevnými pneumatikami – plnými Ø 200 mm.
Pozinkované ocelové části.
Jednoduše otevíratelné pružinové víko (1100 l kopule) 3polohové.
Kopule 1100 l je standardně vybavena zámkem chránícím před dětmi podle normy EN 840-5/6 C.
Navrženy pro umístění datových a informačních tabulek.
K dispozici označení: ražba, horká ražba, samolepky.
Nádoby shodné s normy EU, mají odpovídající atesty schválené pro ochranu proti hluku a znak CE (hladina akustického tlaku).

Vhazovací otvory

Barevnost podle palety RAL
Šedá

zelená

modrá

hnědá

žlutá

šedá

světle

oranžová

červená

bílá

RAL - 7016

RAL - 6011

RAL - 5015/17

RAL - 8024

RAL - 1021

RAL - 7037

RAL - 7038

RAL - 2010

RAL - 3020

RAL - 9003

naturální
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Komunální odpad – třídění

Zvony

NÁDOBA ZVON – IGLOO
Nádoby obsahují:
vhazovací otvory přizpůsobené druhu tříděného odpadu,
úchyty pro vyprazdňování jsou přizpůsobeny technice používané zákazníkem,
čitelné označení určení,
boční reliéfní stěny odolné proti mechanickému poškození,
antikorozní úprava všech části lakováním nebo žárovým zinkováním.
Objem

1,5 m³

2,0 m³

2,5 m³

Výška (cm)

123

150

162

Průměr (cm)

150

150

173
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Komunální odpad – třídění

Zvony

ZVON EKO
Určen pro třídění komunálního odpadu, tj. bílé, barevné sklo, plast, papír.
Robustní konstrukce, vysoce kvalitní polyetylen.
Extrémně odolný proti mechanickému poškození a povětrnostním podmínkám.
Elegantní vzhled umožňující umístění nádoby v obytných čtvrtích, parkovištích, parcích,
a dalších veřejných místech, kde je třídění odpadu nutností.
Bezproblémové vyprazdňování pomocí 2hákového jeřábového mechanizmu HDS.

Objem

1,5 m³

2,5 m³

Délka (m)  

1,6

1,83

Šířka (m)

1,2

1,2

Výška (m)

1,44

1,67

ZVON EKO IGLOO
Určený pro třídění komunálního odpadu, tj. bílé, barevné sklo, plast, papír.
Má 1 vhazovací otvor.
Robustní konstrukce, vysoce kvalitní polyetylen.
Extrémně odolný proti mechanickému poškození a povětrnostním podmínkám.
Elegantní vzhled umožňující umístění nádoby v obytných čtvrtích, parkovištích, parcích, a dalších
veřejných místech, kde je třídění odpadu nutností.
Bezproblémové vyprazdňování pomocí 2hákového jeřábového systému.

Objem

1,5 m³

Průměr (cm)

145

Výška (cm)

147
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Komunální odpad

Plechové nádoby

NÁDOBY 110 l
NÁDOBY 1100 l
NÁDOBY PRO SELEKTIVNÍ SBĚR

1100 l

1100 l

1100 l

110 l

110 l

110 l

NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Nádoba na odpad pro sběr komunálního odpadu je vyrobena z kvalitní oceli a je shodná s evropskými normami.
Můžou byt použity pro sběr komunálních odpadů z panelových domů, hotelů, úřadů a dalších různých míst, ve kterých méně
bytelné nádoby nestačí.
Několikanásobná recyklace materiálu, ze kterého jsou nádoby vyrobeny nepředstavuje žádné problémy.
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Vnější třídění odpadu

Plechové nádoby

VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOB POMOCÍ HDS

NÁDOBY PRO TŘÍDĚNÍ

Nádoby pro selektivní sběr odpadu, vykládka hydraulickou rukou. Kontejner o obsahu od 1,1m do 2,5m, jsou přizpůsobeny
jednoduchému sběru papíru, PET lahví, skla a jiných odpadků. Můžou být přizpůsobeny pro sběr odpadu z panelových a bytových
domů, nádraží, úřadů a jiných míst, ve kterých kontejnery s menším obsahem jsou nedostačující.
Kontejnery obsahují:
- vhazovací otvory přizpůsobené typům sbíraného odpadu,
- úchyty pro vykládku přizpůsobené zvedacím zařízením zákazníka,
- čitelné označení určení,
- boční stěny upraveny proti mechanickému poškození,
- ochrana proti korozi všech části kontejneru lakováním nebo žárovým pozinkováním.
Snadné použití:
- zaplněný kontejner vyprazdňuje jednoduše jeden řidič,
- operátor vozidla s hydraulickým jeřábem vybavený vhodným příslušenstvím,
- přemístění kontejneru nebo vyložení neoprávněným osobám není možné,
- náležitě tvarované vhazovací otvory zjednodušují sběr konkrétních typů odpadu, a zabraňují vhození jiného nežádoucího odpadu,
- jasné značení zajišťuje naplnění nádoby odpovídajícími odpady.
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Kontejnery na odpad
Kontejner MULDEN s řetězovým systémem nakládky
splňuje požadavky normy DIN 30720.
Symetrické – se 4mi bočními úchyty a dvěma úchyty
čelními na obou výsypkových stranách.
Asymetrické – se 4mi bočními úchyty a jedním úchytem
čelním na výsypkové straně v provedení:
         - s klopou v místě výsypkové strany,
- s dvířky v místě výsypkové strany; symetricky nebo
asymetricky s dodatečnými úchyty pro zdvih jeřábem.

KONTEJNER MULDEN (Vanový kontejner)

Kontejner FLD - nádoby navrženy pro sběr a přepravu
komunálních a průmyslových odpadů, selektivní sběr.
Kontejnery obsahují:
- řetězový systém vykládky,
- objem od 2,5m3 do 7m3,
- tloušťka podlahy 2mm,
- tloušťka bočních stěn 2mm,
- tloušťka kapsy 4mm,
- kontinuální svary,
- nádoba ekologicky těsná,
- ocelové nebo duraflexové víko.
Žárové zinkování, lakování podle RAL.
Vyrobeno v souladu s normou EN 12574 a přizpůsobením
DIN 30720.

KONTEJNER FRONTLOADER

Výklopný kontejner je vyroben z vysoce kvalitní oceli a
splňuje požadavky norem státu Evropské Unie. Může byt
použit pro sběr průmyslových odpadu pro další přepravu
do větších nádob. Díky masivní konstrukci je odolný proti
mechanickému poškození. Recykling materiálu ze kterého
je kontejner vyroben nepředstavuje žádné problémy.
Nádoba obsahuje:
- samovýsypný mechanizmus,
- boky se sklonem pro snadnější vykládku,
- válečky pro snadné přetáčení,
- úchyty pro vykládku přizpůsobené požadavkům zákazníka.
Snadné použití:
- plnou nádobu jednoduše přepravuje jedna osoba,
- výsyp je snadný a pohodlný.
Na přání zákazníka nádobu upravujeme na kterýkoliv systém
vykládky a odpovídající třídění odpadu.

Výklopný kontejner
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Kontejnery na odpad

Kontejner na odpad
délka od 4,5 m do 7 m
Kontejner abroll
Určeno pro sběr a přepravu průmyslových, komunálních a jiných těžkých
odpadů. Vyrobeno shodně s normou DIN 30 722 – hák.
Vnitřní rozměry kontejneru:
-  délka: 4,5m, 5,00m, 5,50m, 6,00m, 6,50m, 7,00m,
-  šířka: 2,30m,
-  výška: 0,75m, 1,00m, 1,25m, 1,50m, 1,75m, 2,00m, 2,25m, 2,40m.
Na přání zákazníka možnost vyrobit v jiných rozměrech.

Kontinuální svary.
Dno vyrobeno z plechu o tloušťce 5mm.
Svařované stěny a dveře o tloušťce 3mm.
Dle požadavků zákazníka můžeme použít
plechy o různých tloušťkách.
Lakováno podle palety barev RAL.
Příslušenství:
- rolovací plachta,
- vyjímatelná vnitřní přihrádka,
- zvedací střecha,
- další podle potřeby.

Kontejner na odpad
obsah od 4 m3 do 14 m3

Kontejner Kp
Určený pro sběr a převoz průmyslových, komunálních a jiných odpadů.
Typy úchytu pro vykládku:
- jednoduchý úchyt,
- hákový,
- dva úchyty,
- univerzální úchyt hák, řetěz.

Lakovaný kteroukoliv barvou RAL.
Možnost provedení jiného modelu.
Možnost přepravy auty s hákovými nebo
portálovými nosiči.
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Skříně na písek, sůl a sorbenty
Nádoby přizpůsobeny pro skladování písku, soli, sorbentů a jiných sypkých materiálů jsou vyrobeny z polyesterových laminátů nebo
polyetylenu. Jsou mechanicky robustní a odolná proti UV, chladu, teplu a chemikáliím. Možnost dolního výběru.  Dvě komory umožňují
skladování dvou různých materiálů.
Splňující požadavky evropských norem.

Skříň na písek a sůl o objemu 660 l vybavena otvorem pro vysypání a
zámkem víka.
Pohodlně přepravované vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem.
Vyrobeny ze speciálně tvrzeného plastu.
Odolné proti UV záření, chladu, teplu a chemikáliím.
Nádoby shodné s normy EU, mají odpovídající atesty schválené pro
ochranu proti hluku a znak CE (hladina akustického tlaku).

Skříň na písek a sůl 660L

Skříň na písek a sůl C2
Skříň je vyrobena ze 100 % polyetylenu.
Při víku mají kovové panty na zámky.

Barvy

zelená

žlutá

Objem

150 l

300 l

Výška (mm)

580

755

Šířka (mm)

665

953

Hloubka (mm)

650

725
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Skříně na písek, sůl a sorbenty

Skříň na písek a sůl o objemu
100 l, 150 l, 300 l.

Skříň na písek a sůl typ mG2

Skříň na písek a sůl o objemu 450 l.
Dvojkomorová.

Skříň na písek, sůl a sorbenty MN15

Skříň na písek a sůl o objemu 450 l.

Skříň na písek a sůl typ mG1 450
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Pouliční koše

Venkovní odpadkové
koše 50 l

Artur 35 - 35 l
Artur 50 - 50 l

Oskar
30 l

Nevada
35 l

Igor
35 l

Teksas
35 l

Emil 35 - 35 l
Emil 50 - 50 l

Wirginia
35 l

Alabama
35 l

Kolorado
35 l

Petr
35 l

Alaska
35 l

Koala
40 l

12
Celá nabídka dostupná na stránkách www.3pm.cz

Pouliční koše

Orbis
35 l

Olaf
100 l

Sarik
50 l

Kalipso
35 l

Eryk
50 l

Sarik max
s podavačem
50 l

Zbik
60 l

Oregon
35 l

Azor
20 l

Orka
45 l

Lemur
40 l

Reks max 50 l
Reks 35 l
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Pouliční koše

Hubert 95 l
Hubert - půlka
70 l

Patrik
120 l

Tytus
100 l

Borsuk
70 l

Montana
50 l

Lachtan
50 l

Piccolo
50 l

Florida
70 l

Dakota
60 l

Park
50 l

Neptun lesk
Neptun mat
60 l

Missisipi
60 l

Neptun kolor
60 l
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Pouliční koše

Galaxy lesk
Galaxy mat
Galaxy Ø22cm/h63cm
Galaxy II Ø24cm/h63cm

Olívie
70 l

Mira
40 l

Galaxy kolor
22cm/63cm
24cm/63cm
32cm/75cm

Flora
40 l

Laura
70 l

Atlas
120 l

Eliza
40 l

Schránka pro sáčky
na psí exkrementy

Koš 85 l
+ nádoba na vodu

Irida
70 l

Sloupky
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Pouliční koše • Květináče • Lavičky

Odpadkový koš:
pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické
dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,
leštěná nerezová ocel + dřevo exotické Tauari
naolejované nebo lakované.
Volitelně popelník, k dispozici pouze v provedení z
nerezové oceli.

Odpadkový koš
z nerezové oceli

Odpadkový koš
K dispozici ve dvou variantách:

obložený dřevem (dřevo Tauari
ošetřeno olejem nebo lakem).
Možnost popelníku.

pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem +
kryt z nerezové oceli + exotické dřevo Tauari
ošetřeno olejem nebo lakem,
leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari
ošetřeno olejem nebo lakem.
Volitelně popelník.

Nerezová nádoba na květiny
Parková Lavička na betonovou nebo kamennou zeď
Leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo
lakem. Jakákoliv délka. Výška zídky 350 až 380 mm.

obložena dřevem (dřevo Tauari  ošetřeno olejem nebo
lakem). Standardní vybavení:
izolace Styrodur,
hrubá fólie,
drenážní otvory ve spodní části.
Libovolný rozměr.

Designová lavička k dispozici ve dvou variantách:
konstrukce z pozinkované oceli s práškovým nátěrem
+ exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,
konstrukce leštěná nerez, exotické dřevo Tauari
ošetřeno olejem nebo lakem.
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Pouliční koše • Květináče • Lavičky

Parková lavička k dispozici ve dvou variantách:
pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari
ošetřeno olejem nebo lakem,  
leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem
nebo lakem.

Parková lavička k dispozici ve dvou variantách:
pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo
Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,  
leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem
nebo lakem.

Parková lavička k dispozici ve dvou variantách:
pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari
ošetřeno olejem nebo lakem,  
leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem
nebo lakem.

Parková lavička k dispozici ve dvou variantách:
pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari
ošetřeno olejem nebo lakem,  
leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem
nebo lakem.

Lavice se stolem k dispozici ve dvou variantách:
pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari
ošetřeno olejem nebo lakem,  
leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem
nebo lakem.
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Nádoby pro vnitřní třídění

Série Red Line

Sada nádob pro třídění odpadu.
Atraktivní design, šetří místo, skvěle se hodí na frekventovaná
místa.
Široký sortiment vík, otvorů a etiket zajišťujících jednoduchý
upgrade sady Red Line.
Nabízené sady pro recyklování jsou vyrobeny z vysoce kvalitního
polyetylenu (PEHD).
Přehledné značení formou barevných tabulí s popisem při víku
zajišťuje atraktivní vzhled a ulehčuje třídění.

Objem jedné nádoby

87 l

Výška (cm)

76

Šířka (cm)

28

Hloubka (cm)

51

Váha (kg)

3,2

Barvy

modrá

zelená

šedá

černá

žlutá

červená

Odlišná víka zaručují, že odpady budou tříděny.

SKLO

PAPÍR

Široký sortiment barev a otvorů.

PLAST
Série Red Line pro děti.
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Nádoby pro vnitřní třídění
Ideální pro třídění v kancelářích, bytech,
dokonale se hodí pro použití pod stolem.
Vyrobeno z polyetylenu.
Barva: korpus - šedá, kryty – modrá, žlutá,
světlezelená.
Každá sekce má sponu na sáček.
Objem

40l

Výška (mm)

425

Šířka (mm)

496

Hloubka (mm)

296

Váha (kg)

2,70

Omega
Ideální pro použití v kancelářích.
Umožňuje bezpečné uskladnění
nepotřebných dokumentů.
Kontejner vybavený zámkem.
Vyrobeno z vysoce kvalitního polyetylenu.

Nádoba na dokumenty

Objem

34l

Výška (cm)

34

Šířka  (cm)

30

Hloubka (cm)

43

Váha  (kg)

2,3

Atraktivní, kompaktní a elegantní.
Duální konfigurace montáže (kruhová
nebo lineární).
Možnost přizpůsobit štítky.
Ideální pro třídění odpadu.
Vhodně pro všechny místnosti.
Objem

3 x 30l

Výška (cm)

54,5

Šířka (cm)

35,5

Hloubka (cm)

25,5

Lotus

Barvy
bílá
zelená

Nádoba pro vnitřní třídění odpadu.
Vyrobeno z polyesterové pryskyřice.
Ve víku tři vhazovací otvory o rozměrech:  
Ø 20 cm, Ø 12 cm,  28 x 4 cm.
Na plast, papír a sklo.
Uvnitř jsou tři pozinkované kontejnery.

žlutá
modrá

Objem

3 x 60l

Výška (cm)

83

Šířka (cm)

92

Hloubka (cm)

36,5

Ekosort

19
Celá nabídka dostupná na stránkách www.3pm.cz

Nádoby pro vnitřní třídění

Stojan pro třídění může být jedno, dvou nebo tří komorový
Stojan pro třídění odpadků na

PAPÍR

|

PLAST

|

SKLO

Stojany na sáčky
Robustní a lehká konstrukce je vyrobena z trubek s práškovým nástřikem.
Víko s doplňujícím prstencem sloužícím k upevnění sáčku, je z vysoce kvalitního plastu ve třech barvách, žlutá, zelená a
modrá, shodnými s barvami přijatými pro sběr odpadu.
Do stojanu je možnost upevnit klasické pytle na odpad o objemu 120 l.
Součásti balení jsou plastové piktogramy (označení) informující o typu separovaného odpadu.
Piktogramy je možné umístit na každém víku stojanu. To se provádí vtlačením piktogramu do
speciálního otvoru ve víku.
Rozměry stojanu:
- po rozložení: 105,5 x 40 x 82 cm
- složený: 105,5 x 4 x 89,5 cm.
Váha stojanu 2,85 kg.

Big Bottle

Objem

132 l

Výška (cm)

145

Průměr  (cm)

50

Váha (kg)

6,7

145 cm

Ideální pro použití v různých místech jako jsou
stadiony, parky a divadla.
Vyrobeno z odolného plastu.

Základní barvy

Doplňující barvy

šedá

zelená

černý

červený

modrá
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Nádoby pro vnitřní třídění

Navrženo pro vnitřní třídění odpadu.
Estetický a trvalý.
Vyrobeno z plechu lakovaného práškovými barvami, k dispozici ve
všech barvách.
Volitelně s vestavěným kbelíkem.
Sady ze 2,3 nebo 4 nádob, spojené trvalé (volitelně).
Objem jedné nádoby

43 l

Výška (cm)

70

Průměr (cm)

28

EKO nádoba

Navržen pro vnitřní použití třídění odpadu.
Vyrobeno z odolného plastu.
Vybaveno sklápěcím víkem, otevíraným nožním pedálem
a prstencem pro uchopení sáčku.

Objem

Net 20 l

Net 40 l

Výška (cm)

54

68

Šířka (cm)

31

34

Hloubka (cm)

28

28

Net 20 l, Net 40 L

Nádoby ekotop jsou ideální pro sběr plechovek, plastu,
skla a papíru.
Komfortní v používání s plastovými sáčky.
Nádoby jsou vybaveny sundavacím víkem s vyhazovacím
otvorem.
Možnost montáže zámku víka.

Objem

150 l

Výška (cm)

88

Průměr horní (cm)

41

Průměr dolní (cm)

55

Ekotop
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Koše
Matná nerez ocel, speciální úprava proti zanechávání otisků prstů.
Pomalé zavírání víka.
Objem

40 l

Výška (cm)

69

Šířka (cm)

32

Hloubka (cm)

58

Základní barvy

ocel

bílá

stříbrná

krémová

červená

Yellow Line 248 SN

Matná nerez ocel, speciální úprava proti zanechávání otisků prstů.
Senzor pro automatické otevírání.
Objem

35 l

Výška (cm)

69

Šířka (cm)

30,5

Hloubka (cm)

30,5

Základní barvy

ocel

bílá

stříbrná

krémová

červená

Yellow Line 288 Sensor SN
Funkční koš na odpadky, pomáhá udržet čistotu. Především se
hodí do moderních interiérů.
Vyrobený z plastu, opatřený kovovým povrchem, je lehčí než
celokovový koš .
Koš na odpadky – otevírání pomocí nožního pedálu, takže Vaše
ruce zůstanou čisté.
Konstrukce krytu ponechává obsah koše neustále zavřený a
neviditelný.
Elegantní provedení košů série Deco Bin se perfektně hodí
do moderních interiérů. Poskytují vysoký komfort používání,
bezhlučné, lehké, odolné proti promáčknutí a otiskům prstů.
Vynikající volba pro udržení čistoty v každé domácnosti.

Deco Bin

Objem

5l

20 l

40 l

Šířka (mm)

246

308

309

Hloubka (mm)

211

281

349

Výška (mm)

277

448

697

22
Celá nabídka dostupná na stránkách www.3pm.cz

Koše
Matná nerez ocel, speciální úprava proti zanechávání otisků prstů.
Pomalé zavírání víka.
Objem

30 l

Výška (cm)

63,6

Šířka (cm)

26,4

Hloubka (cm)

45,9

Základní barvy

ocel

bílá

stříbrná

krémová

červená

Yellow Line 238 SN

Matná nerez ocel, speciální úprava proti zanechávání otisků prstů.
Pomalé zavírání víka.
Objem

35 l

Výška (cm)

68,8

Šířka (cm)

35,8

Hloubka (cm)

38

Základní barvy

ocel

bílá

stříbrná

krémová

červená

Yellow Line 208 SN

Pozinkovaný koš s ekologickým práškovým nátěrem
- šedý RAL 7040.
Na objednávku ve všech barvách RAL.
Vyráběn rovněž z ušlechtilé lesklé oceli.
Na speciální objednávku možnost vyrobit koš v jakékoli
výšce a jakémkoli barevném provedení.
Protiskluzová guma zespod.
Použití: hotely, kanceláře, koupelny.

Objem

20 l

Výška (cm)

40

Průměr (cm)

24

Hotelový koš
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83 cm

100 cm

Nádoby na nebezpečný odpad a přípravky

R20
40 l

Centra
2 x 70 l

Ekotop
150 l

Nádoba na použité
baterie

Nádoba na použité
baterie

Nádoba na použité
baterie nebo léky

N006
20 l

R14
150 l

F22
100 l

Nádoba na použité
baterie nebo léky

Nádoba na použité
baterie

Nádoba na použité
baterie

N022
20 l

N027
15 l

R6 4 l
R6 10 l

Nádoba na použité
baterie nebo léky

Nádoba na použité
baterie nebo léky

Nádoba na použité
baterie
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Nádoby na nebezpečný odpad a přípravky

Plastový sud
60 l, 120 l, 220 l

Ocelový sud 200

N005
120 l

N020

Barel plastový na
nebezpečný odpad

Ocelový sud na
nebezpečný odpad

Nádoba na použité
baterie

Nádoba na tekutý
odpad

N014
600 l

N008
500 l

N007
120 cm, 150 cm

Nádoba na použité
zářivky

Nádoba na použité
akumulátory

Nádoba na použité
žárovky a zářivky

N004
600 l
Nádoba na použité
akumulátory

N011
Nádoba na tekuté
chemické látky

Nádoba na
přepracovaný olej

Preparát
Emtech 2011
Odstraňuje zápach bez
chemických prostředků
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Kola a kladky – vybraná nabídka

Kolo série PRG z plné černé gumy. Polypropylenový
disk má samo zacvakávací mechanizmus upevnění.
PRG

Kola na nádoby na odpady 110l, 120l a 240l

Kolo
PRG 200/22-95S

Průměr kola
Ø mm

šířka pláště
mm

nosnost
kg

typ ložiska
v kole

otvor
mm

délka disku
mm

váha
kg

200

50

160

kluzné

22

95

1,20

PG

SG

Kolo série PG obsahuje standardní plášť vyrobený
z plné gumy. Polypropylenový disk je odolný proti
nárazům a vlivům agresivního prostředí. Plechový
disk je pokrytý chromo-pozinkovaným povlakem.

Kladky pro nádoby na odpad 1100l

Otočná kladka
symbol

Otočná kladka s
brzdou symbol

průměr
kola Ø
mm

šířka
pláště
mm

nosnost
kg

typ ložiska
v kole

celková
výška
mm

rozměry
destičky
mm

rozteč
otvorů
mm

montážní
otvory
mm

dosah
mm

váha
kg

KP-PG 200W

KP-PG 200W-HC

200

50

250

válečkové

240

135x110

105x80

11

60

3,65

KP-SG 200W

KP-SG 200W-HC

200

50

250

válečkové

240

135x110

105x80

11

60

3,65
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Kola a kladky – vybraná nabídka
Obruče pro třídírny z vulkollanu.
Výhody vulkollanu:
elastomer vyrobený pro přemísťování zvláště velkých
dynamických zatížení,
technologie produkce sléváním,
desmodur 15,
dostupné s různou tvrdostí pro získání nejlepších parametrů trakce nebo zvýšené nosnosti,
speciální požadavky jsou realizovány různým provedením povrchu pláště.

Obruče pro třídírny
Nesrovnané vlastnosti  obručí z vulkollanu:
nízký válivý odpor,
velice vytrvalé na dynamické zatížení,
vysoká odolnost proti trvalé deformaci,
vysoká odolnost proti protržení a prořezání,
udržuje stále parametry v rozsahu teplot - 40°  + 80°,

velice odolné na opotřebení = maximální životnost,
nebarví povrch,
velice dobré vlastnosti tlumení vibrací a nárazů,
významná odolnost vůči chemikáliím, jako jsou oleje,
tuky a mnoho kyselin,
odolnost vůči korozi v kombinaci s Stabaxolem.

Válečky série RS jsou vyrobeny z ocelové nesvařované
trubky s tloušťkou stěny 6 nebo 8 mm.
Standardně jsou válečky dostupné ve třech verzích délky
300, 320 a 340 mm.

Válečky pro ocelové kontejnery

Kolo
RS 159/300/41S

Průměr Ø mm

šířka mm

Typ ložiska

Otvor mm

Délka mm

159

300

kluzné

41

300
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