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Podstawowe informacje:
Model z pokrywą płaską 
Model z pokrywą półokrągłą

 Uchwyty 
Model z pokrywą półokrągłą jest 
również standardowo wyposażony w 
tylne uchwyty, za które można trzymać 
pojemnik w trakcie manewrowania nim, 
nie ryzykując przytrzaśnięcia dłoni.

 Powierzchnia do personalizacji 
Korpus z dużą strefą na personalizację. 
Maksymalne wymiary termonadruku 
730x400 mm.

	Kółka 
Kółka zaprojektowane w sposób 
zapobiegający przywieraniu brudu i 
ułatwiający ich czyszczenie. Szybki i 
łatwy system montażu/demontażu. 
Średnica kółek 200 mm.

	Dno	pojemnika 
W obu modelach skonstruowane jest w 
sposób zapobiegający odkształceniom 
powstającym w strefie kółek i 
umożliwiający uzyskanie pozytywnego 
wyniku testu zrzutu normy RAL.

 Uchwyty boczne 
W obu modelach uchwyty boczne 
mają powierzchnię oparcia na 
boku i metalowe usztywnienie, są 
zabezpieczone przed kołysaniem.

	Niewielka	wysokość	 
Pojemnik z pokrywą płaską o pojemności 
1100 l jest najniższym pojemnikiem na 
rynku. Maksymalna wysokość 1328 mm.



Karta techniczna — SERIA H
Pojemniki do tylnego załadunku — 
dwukołowe

Pojemniki do tylnego załadunku — 
czterokołowe

180 l
Pojemność: 180l

Obciążenie 
nominalne: 72 kg
Średnica kółek: 

200 mm

240 l
Pojemność: 240l

Obciążenie 
nominalne: 96 kg

Średnica kółek: 
200/250 mm

Biopojemnik
Pojemność: 120/240l

Obciążenie 
nominalne: 48/96 kg

Średnica kółek: 
200/250 mm

120 l
Pojemność: 120l

Obciążenie 
nominalne: 48 kg
Średnica kółek: 

200 mm

80 l
Pojemność: 80l

Obciążenie 
nominalne: 32 kg
Średnica kółek: 

200 mm

1100 z pokrywą 
płaską
Pojemność: 1100l
Obciążenie 
nominalne: 440 kg
Średnica kółek: 200 mm

1100 z pokrywą 
półokrągłą
Pojemność: 1100l
Obciążenie 
nominalne: 440 kg
Średnica kółek: 200 mm

kolory	(inne	kolory-na	zapytanie):

Obciążenie nominalne dotyczy wagi wsadu.

Obciążenie nominalne dotyczy wagi wsadu.



Nowe modele pojemnika C1100H odznaczają się lżejszą i bardziej 
wszechstronną sylwetką. 

Seria H pojemników czterokołowych jest dostępna w wersjach z 
pokrywą płaską i półokrągłą. Nowe pojemniki uzupełniają serię H 
pojemników dwukołowych.

Lżejsza i bardziej ergonomiczna konstrukcja, która ułatwia 
manewrowanie i czyszczenie.

Różne modele dla każdego typu odpadów komunalnych: 
szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady bio, odpady 
resztkowe itd.

Wyprodukowane z zastosowaniem technologii wtrysku polietylenu 
o wysokiej gęstości, są jednobarwne i cechują się odpornością na 
działanie wody i promieniowania UV.

Najniższy na rynku pojemnik o pojemności 1100 l. Maksymalna 
wysokość 1328 mm (dotyczy pojemnika z płaską pokrywą).
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•	 Dopracowana	konstrukcja
 Nowe modele pojemnika C1100H do 

tylnego załadunku zostały zaprojektowane z 
dbałością o zachowanie ergonomii i estetyki 
wszystkich elementów w celu zwiększania 
łatwości obsługi, efektywności i trwałości.

•	 Nieszkodliwe	dla	środowiska
 Wykonane w technologii wtrysku polietylenu 

o wysokiej gęstości z materiałów nadających 
się do recyklingu i przyjaznych dla środowiska. 
Zastosowane barwniki nie zawierają metali 
ciężkich.

• Personalizacja
 Są dostępne w szerokiej gamie kolorów 

i można je doposażyć w najróżniejsze 
akcesoria, które umożliwiają rozwiązanie 
dowolnego problemu ze zbiórką odpadów w 
miastach.

•	 Łatwość	montażu	i	czyszczenia
 Ich konstrukcja sprawia, że są proste i 

wygodne w obsłudze, co przekłada się na 
zwiększenie skuteczności i przyspieszenie 

zbiórki odpadów i prac porządkowych. 
Ponadto są niezwykle odporne na wszelkiego 
rodzaju agresywne czynniki zewnętrzne. 

•	 Certyfikaty	i	jakość
 Pojemniki czterokołowe CONTENUR serii 

H do tylnego załadunku są wytrzymałe 
i spełniają najbardziej rygorystyczne 
międzynarodowe normy jakości, co 
potwierdzają następujące certyfikaty: 

 Oznaczenie CE stanowiące deklarację 
producenta, że poziom hałasu wytwarzanego 
przez pojemnik jest zgodny z wymogami 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 
2000/14/WE. 87 dB.

 Atest produktu został wystawiony przez TÜV 
SÜD Product Service GmbH zgodnie z normą 
EN 840/3: 2013.

•	 Wyróżnienia
 Złoty Medal targów Pol-Eco System 2017 dla 

dwukołowych pojemników serii H.
 Złoty Medal targów Pol-Eco System 2019 dla 

czterokołowych pojemników serii H.
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