TECHNICKÝ LIST

Stohovatelný kontejner TRV s výpustí - PLN 8833/ZE
VLASTNOSTI:
Rozměry výrobku:
Objem:
Materiál:
Barva:
Hmotnost:
Nosnost:
Povrchová úprava:
Tloušťka plechu:
Možnosti likvidace:
Kompatibilita:

120 × 100 × 90 cm
900 l
ocel
zelená
120 kg
2000 kg
lak
3 mm
recyklace
Barevný systém TRV

POPIS VÝROBKU:
Stohovatelný kontejner TRV s výpustí o objemu 900 l v barvě zelená je vyroben z ocelového plechu odolného proti
ohybu o tloušťce 3 mm . K vyklápění kontejneru je potřeba vyklápěcí a stohovací rám TRV nebo VZV s otočnými
vidlicemi. S vyklápěcím rámem se kontejner otočí dnem vzhůru, dojde tedy k úplnému vysypání a vyklápění je možné
provádět v jakékoli výšce vidlic VZV z kabiny řidiče pomocí ocelového lanka. Přebytečná kapalina z nákladu zbavená
větších mechanických nečistot díky separačnímu dnu může odtéci výpustí. Spoje kontejneru jsou vodě a oleji odolné.
POUŽITÍ:
Kontejner je určený pro všechny druhy odpadů, ze kterého odkapává olej, voda nebo jiná kapalina. Ta se pak může
jednoduše odčerpat výpustí. Díky ocelovému plechu odolnému proti ohybu je však tento kontejner zejména
vhodný pro těžký náklad. Kontejner je ideální pro třídění odpadu a organizaci v rámci provozu, protože je dostupný
v 5 barevných variantách. Velmi užitečná je možnost stohovat až tři kontejnery na sebe. Pokud je kontejner opatřen
víkem nebo kolečky, stohování možné není.
SYSTÉM KOMPATIBILITY:
Systém TRV je výjimečný tím, že jeden vyklápěcí rám TRV je kompatibilní s více kontejnery TRV stejné velikosti. Tento
systém je ideální pro třídění odpadu a organizaci v rámci provozu díky barevným variantám - modrá, červená, oranžová,
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šedá, zelená.

V Praze dne 18. 8. 2020
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