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Oppsamlingsenhet
under bakken
Innkastsøyle
• Utførelse i syrefast
børstet stål

Container
• Volum 5 kbm
• Utførelse i
aluminium
• Helsveist og
robust beholder
• Lav egenvekt
• Ingen korrosjons-		
problem
• Sikkerhetsgulv
• Helt tett dobbel 		
eller enkel bunnluke

Betongkumme
• Betongkvalitet
med levetid 50 år
• Betongkumme kan
produseres lokalt

Designet i Norge
for nordiske forhold
Skrått tak leder regn og snø
til baksiden
Innkastluke og display ligger
beskyttet mot vær og vind
Skrå og avgående plattformplate
med god tetting
Nedbør hindres å trenge inn i
container og betongkammer
Tøfft utrykk med synlige sveiser
Ingen åpne spalter hvor is,
løv og strøsand blir liggende
Avrundet bakside – hindrer
«gjemming» og hensetting
av poser
Innkastsøyle av børstet syrefast
stål «vaskes» ved nedbør
Stor serviceluke som gir enkel
tilgang inn i innkastsøylen

Elektronisk
styresystem
Adgangskontroll (RFID)
Administreres via webportal
2-veis kommunikasjon
Batteridrift, litiumbasert
med lang driftstid
Elektronikk fungerer inntil -40�C
Overvåking av fyllegrad,
temperatur, brukerlogg,
batterikapasitet mm.

Innkastluken
er enkel å bruke

Ulike tilkoplingspunkt for kran

Innkastluken kan tilpasses
ulike fraksjoner

Mushroom

Innkastvolum kan justeres
God plass til merking
og egen profilering
Lett synlig handtak
med godt grep
Adgangskontroll med
nøkkelbrikke eller
kort (RFID) – hindrer
fremmedavfall

En-krok
To-krok

Øvrige
KM-produkter
HARDOXCONTAINER

CONTAINERSERIE 05 400

UNIKE
LOKKLØSNINGER

• Volum 35 og 41 kbm

• Volum
2.5 – 4.0 – 6.0 – 8.0

• Lav egenvekt

• Svært robust og
solid containertype
• Hardox 450 i alle
sider og bunnplate
• Bunnplate 5 mm, 		
sideplater i 4 mm
• Merkegodkjent:

• Høy kvalitet
• Velprøvd design
• Solid og robust
• Lave driftskostnader
• Tømmedelen slås
ut før tømming i 		
komprimatorbil
med vinsj

• Brukervennlig
• Krever liten høyde og
bredde under åpning
• Er ikke utsatt for vær
og vind i åpen tilstand
• Lasting fra alle sider er
mulig ved doble lokk

• Moduler med
innkastluker er
enkle å bytte

ALLE VÅRE CONTAINERE ER PRODUSERT I NORGE.
For fullt produktspekter, se www.kanstad-mek.no
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