
CONTAINER CU 4 ROȚI /  
CAPAC ROTUND 

1100 L

EN 840-3 C Container

660 L
770 L
1100 L
1700 L

RECIPIENT DE 
COLECTARE A 
MATERIALELOR 
RECICLABILE

ȘI DEPOZITARETRANSPORTPRODUSE PENTRU CELE MAI BUNE 



1670

  

www.europlast.com.ro

CONTAINER CU 4 ROȚI / CAPAC ROTUND

Adecvat pentru 
toate dispozitive-
le de ridicare DIN

Recipient de colectare a materialelor reciclabile EUROPLAST din polietilenă cu densitate mare 
(HDPE) cu bară de prindere cu arc, ranforsată și brevetată. Optim pentru cantități de colectare 
semnificativ mai mari. Cu structură striată pentru rigiditate sporită în cazul celei mai avansate 
tehnologii testate de pereți subțiri destinate echipamentelor de ridicare DIN. Variantă de execu-
ție cu patru roți, disponibilă cu capac rotund și protecție pentru copii integrată. 

Protecție pentru 
copii integrată

Europlast are dreptul de a efectua în orice 
moment îmbunătățiri și modificări de natură 
tehnică și economică, fără notificare prealabilă.

În cazul ilustrațiilor în detaliu este 
vorba de imagini exemplificative..

1100 L
EN 840-4 A Container

Accesorii

Date tehnice

- deschideri speciale  
pentru introducere
- sisteme de închidere
- sunt posibile diferite ștanțări

Capacitate nominală 
1100 l
Greutate proprie  
50 kg +/-5 %
Greutatea max. de încărcare 
440 kg +/-5 %
Greutate totală max. 
490 kg +/-5 %

Sustenabilitate 
prin protejarea 
resurselor

Maße in mm

1090 +/-70

1370 +/-10

1275 max.

Maße in mm

1090 +/-70

1370 +/-10

1275 max.

Pneuri din  
cauciuc masiv
(Ø 200 mm)

Deschidere pentru introducerea 
sticlelor (standard Ø 160 mm, 
dimensiune specială Ø 190 mm)

Rezistent la 
intemperii și 
raze UV

Rezistent la 
îngheț, căldură și 
numeroase sub-
stanțe chimice

Stabil ca formă 
datorită desig-
nului optimizat 
FEM

Recipient din po-
lietilenă cu densi-
tate mare (HDPE), 
rezistent la impact 
și putrezire

Ștanțare reliefată Ștanțare la cald

Culori

Capac

Alte culori la cerere

Corp
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EUROPLAST  
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T: 0040 359 410 104 / 0040 728 976 323
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