TECHNICKÝ LIST

Automatický výklopný kontejner ROLO s víkem - PLN 8622
VLASTNOSTI:
Rozměry výrobku:
Objem:
Materiál:
Barva:
Hmotnost:
Nosnost:
Povrchová úprava:
Tloušťka plechu:
Možnosti likvidace:

192 × 109,5 × 112,5 cm
1200 l
ocel
modrá
264 kg
1500 kg
lak
3 mm
recyklace

POPIS VÝROBKU:
Automatický výklopný kontejner ROLO s víkem o objemu 1200 l v barvě modrá je vyroben z ocelového plechu o
tloušťce 3 mm . Odvalovací mechanismus vyklápění kontejneru je vhodný pro velmi těžký náklad. Kontejner je vybaven
3 automatickými vyklápěcími body a mechanismem proti smeknutí se z vidlic VZV. Při stlačení vyklápěcích bodů dojde k
automatickému vysypání nákladu. Maximální zabezpečení již ve standardním vybavení díky mechanismu proti smeknutí
a pojistce proti neúmyslnému vyprázdnění.
VÝHODY:
Tři vyprazdňovací polohy kontejneru umožují postupně zaplnit hlavní sběrný kontejner. Využijete tak plně jeho
kapacitu.
POUŽITÍ:
Výklopný kontejner s odvalovacím mechanismem se hodí zejména pro velmi těžké náklady . Díky optimalizovanému
těžišti, které je blízko VZV, může být plně využita nosnost a plocha vidlic VZV. Pro správnou funkci odvalovacího
mechanismu je nutné, aby byl kontejner naplněn alespoň ze dvou třetin. Automatické prvky vám maximálně zefektivní
práci. Při práci s tímto kontejnerem vůbec nemusíte vystupovat z VZV. Při nasazení na vidlice VZV se automaticky zajistí
mechanismus proti sklouznutí kontejneru z VZV. Pak stačí stlačit jeden z automatických vyklápěcích bodů a kontejner se
vyprázdní.
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VÍKO:
Víko je z galvanizované oceli a je možné ho otevírat z obou stran. Víko je v polovině zajištěné šrouby. Část víka, která se
otevře při vyklápění kontejneru, jde úplně překlopit na druhou část víka, a zajistit víko proti uzavírání.

V Praze dne 22. 10. 2020

HAPPY END CZ, a.s., Argentinská 3, 170 00 Praha 7
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vl. 5238, IČ: 25649761, DIČ: CZ25649761

+420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-16:00) www.happyend.cz

