
Urządzenia zgodne z normami EN 13071- 1:2008 
i EN 13071-2:2008.

Prefabrykowany szyb z betonu XS3 wykonany 
zgodnie z normą EN-206.

Dostępne objętości: 3 m3, 4 m3 i 5 m3.

Pojemniki wykonane z ocynkowanej stali i LHDPE 
o zdolności retencji odcieków do 3000 LP. 

Górna platforma z wykończeniem w postaci pr-
zeciwpoślizgowej stalowej blachy ryflowanej ocy-
nkowanej na gorąco lub płyty do wpuszczenia w 
nawierzchnię.

62,4 LPA (dB) i 82,4 LWA (dB) zgodnie z wymoga-
mi dyrektywy 2000/14/WE.
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82,4lwa (dB) 
Dyrektywa 

2000/14/WE

460L 
Masa własna

2.735Kg 
 Waga nominalna

5.000Kg 
Maksymalna 
pojemność

WŁAŚCIWOŚCI

KIOSKI WRZUTOWE

MileniumKheops Europa

EVO Austral
Cité



SCV 
Pojemnik podziemny z rozładunkiem HDS

CZĘŚCI

PERSONALIZACJA I AKCESORIA

PALETA KOLORÓW
Kioski wrzutowe są 
pomalowane na dowolny 
kolor wg palety RAL

SYMBOLE I OPISY
Indywidualne dostosowanie 
do upodobań klienta za 
pomocą symbolu / logo 
i informacji na temat 
recyklingu.

KONTROLA DOSTĘPU
Dostosowane do systemów 
kontroli najważniejszych 
producentów.

KONTROLA NAPEŁNIANIA
Dostosowane do systemów 
kontroli najważniejszych 
producentów.

Warianty Milenium, Europa i Citè wykonane z 
polietylenu o wysokiej gęstości. Warianty EVO 
i Austral wykonane ze stali ocynkowanej lub 
nierdzewnej. Dostępne z otworami wrzutowymi 
na szkło, papier i opakowania, lub z bębnem 
pojedynczym/podwójnym o pojemności od 30 
do 120 litrów i systemem unoszenia pokrywy za 
pomocą pedału.
Spełniają najbardziej restrykcyjne normy w 
zakresie ogólnodostępności. Niezależne od 
systemu podnoszenia.

Wykonane z ocynkowanej stalowej blachy o 
grubości 2-3 mm lub z LHDPE o grubości 7 mm.
Dostępne objętości: 3, 4 i 5 m3. Drzwiczki 
rozładunkowe o zdolności retencji odcieków do 
300 litrów. Wykończenie górnej platformy w postaci 
przeciwpoślizgowej jednoczęściowej blachy 
ryflowanej o grubości 3/5 mm ocynkowanej na 
gorąco lub płyty do wpuszczenia w nawierzchnię 
(45 mm).

Z opcją regulacji dla różnych pojemników w tym 
samym prefabrykowanym szybie betonowym. 
Działa automatycznie za pomocą sterowanych 
przeciwciężarów, krążków i przewodów ze stali 
nierdzewnej.
Wyposażona w zaawansowany system do 
odprowadzania deszczówki lub wody otaczającej. 
Wytrzymałość do 240 kg.

Szczelny szyb jednoczęściowy, wykonany 
z odlewu z betonu samowibrującego HA-35 
(C40/50). Klasyfikacja XS3 zgodnie z normą EN 
206.

Kiosk 
wrzutowy

Pojemnik

Platforma 
zabezpieczająca

Prefabrykowany 
szyb betonowy
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SYSTEM PODNOSZENIA / ROZŁADUNKU

Kinshofer Kinshofer FLEX Jeden hak Dwa haki

PODWÓJNE DRZWICZKI POJEDYNCZE DRZWICZKI

Dostępne systemy podnoszenia: system Kinshofer, dwa haki
 i trzy haki.

Pojemnik wykonany ze stalowej ocynkowanej blachy o grubości
 2 i 3 mm.

Podwójne drzwiczki rozładunkowe o zdolności retencji odcieków do
300 litrów.

Drzwiczki sterowane za pomocą centralnego jarzma i drążków ze 
stali
ocynkowanej.

Pojemniki na szkło wyposażono fabrycznie w izolację.

Dostępne systemy podnoszenia: jeden hak.

Pojemnik wykonany ze stalowej ocynkowanej blachy o grubości
 2 i 3 mm.

Pojedyncze drzwiczki rozładunkowe o zdolności retencji odcieków do
160 litrów.

Drzwiczki sterowane za pomocą centralnego podnośnika uruchamianego 
mechanicznie ze śmieciarki.

Pojemniki na szkło wyposażono fabrycznie w izolację.



SCV 
Pojemnik podziemny z rozładunkiem HDS

WYMIARY

                              OGÓLNE WYMIARY

SCV3  SCV4  SCV5

Długość / Szerokość (mm)     1980 x 1980        1980 x 1980        1980 x 1980    

Wysokość części podziemnej
(z prefabrykowanym szybem 4m3) 2260 mm.         2260 mm.             .....

2670 mm.          2670 mm.         2670 mm. Wysokość części podziemnej (z 
prefabrykowanym szybem 5m3)

Wysokość części nadziemnej     951 mm.              951 mm.           951 mm.    

Objętość użyteczna pojemnika       2910 dm3             3800 dm3         4730 dm3.    

                                                          

CIĘŻARY I ZAŁADUNEK

                                                          CIĘŻARY I ZAŁADUNEK SCV POJEMNIK LHDPE

                       Materiał                    Masa własna                 Ciężar ładunku (1)                 Obciążenie platformy bezpieczeństwa

  SCV 3      Stal ocynkowana     600 kg Opakowania 1460 kg / Szkło 2420 kg             Do 240 kg

  SCV 4      Stal ocynkowana     625 kg Opakowania 1710 kg / Szkło 2735 kg             Do 240 kg.   

  SCV 5      Stal ocynkowana     655 kg Opakowania 1975 kg / Szkło 3565 kg (2)             Do 240 kg

  (1) W zależności od rodzaju odpadów, stosownie do gęstości: 0,6 kg / litr dla szkła; 0,25 kg/ litr dla opakowań.
  (2) Niezalecany do zbiórki szkła ze względu na znaczną wagę.
 

  SCV 3            LHDPE                   460 kg              Opakowania 1280 kg / Szkło 2260 kg             Do 240 kg  

  SCV 4            LHDPE                   480 kg              Opakowania 1475 kg / Szkło 2700 kg             Do 240 kg

  SCV 5            LHDPE                   510 kg              Opakowania 1800 kg / Szkło 3440 kg (2)             Do 240 kg

 (1) W zależności od rodzaju odpadów, stosownie do gęstości: 0,6 kg / litr dla szkła; 0,25 kg/ litr dla opakowań.
 (2) Niezalecany do zbiórki szkła ze względu na znaczną wagę.
 

CIĘŻARY I ZAŁADUNEK SCV - POJEMNIK METALOWY

                       Materiał                    Masa własna                 Ciężar ładunku (1)                 Obciążenie platformy bezpieczeństwa
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INFRASTRUKTURA BUDOWLANA

Pojemniki podziemne SCV marki Contenur zaprojektowano z myślą o redukcji kosztów i skróceniu czasu koniecznego do wykonania 
niezbędnej infrastruktury budowlanej.  Urządzenia dostarcza się gotowe do użytku - wystarczy jedynie zamontować w nich kiosk 
wrzutowy. Ogólne wymiary konstrukcji pomyślano tak, by zoptymalizować roboty ziemne oraz zapewnić optymalny wskaźnik 
napełnienia pojemnika. 

W czasie całego procesu instalacji produktu klient ma zapewnione wsparcie działu technicznego firmy Contenur dla zagwarantowania 
prawidłowego wykonania infrastruktury budowlanej.  Zapewnienie zgodnej współpracy wszystkich stron biorących udział w projekcie 
jest niezwykle istotne. Dostarczamy rozwiązania, a nie tylko wytrzymałe urządzenia wysokiej jakości. 

SERWIS

Pojemniki SCV firmy Contenur cechują się dużą wytrzymałością i niskimi kosztami serwisowania, ponieważ zaprojektowano je do 
użytku w środowiskach o niekorzystnych warunkach, a ich średni okres użytkowania wynosi ponad 15 lat.

Jednakże z uwagi na fakt, że są to urządzenia mechaniczne, aby zagwarantować trwałość, higienę i bezpieczeństwo pojemnika 
zalecamy regularne serwisowanie i czyszczenie produktu. Wraz z dostarczonym urządzeniem klient otrzyma szczegółową instrukcję 
obsługi określającą zakres i częstotliwość zalecanych prac konserwacyjnych.

3 m 4 m 5 m


