
Podnoszone i opuszczane za pomocą siłow-
ników jednostronnego działania i podnośnika 
nożycowego.

Dostępne w wersji pojedynczej i podwójnej 
do umieszczania pojemników z załadunkiem 
bocznym o pojemności do 3500 litrów.

Konstrukcja systemu podnoszenia i platforma 
wykonane ze stali ocynkowanej na gorąco 
zgodnie z normą ISO 1461.

Górna platforma z wykończeniem w postaci 
przeciwpoślizgowej stalowej blachy ryflowa-
nej ocynkowanej na gorąco lub płyty do 
wpuszczenia w nawierzchnię.

Zaprojektowane do pracy z niskociśnie-
niowym obwodem hydraulicznym, co prze-
kłada się na większą trwałość. 
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Pojemniki podziemne z bocznym załadunkiem

8% 
Nachylenie 

maksymalne

6.500kg 
Maksymalna waga 

nominalna

PnP 
 Urządzenie bez 

montażu

1-2 
Pojemniki 

o pojemności 
do 3500 litrów

WŁAŚCIWOŚCI

KIOSKI WRZUTOWE

Milenium Europa EVO Austral Cité
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WŁAŚCIWOŚCI

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.

Kiosk wrzutowy Platforma
Konstrukcja syste-
mu podnoszenia

Prefabrykowany szyb 
betonowy

Wykonana z rury ze stali 
S275-JR i stalowej blachy o 
grubości od 3 do 8 mm. 

Ocynkowana na gorąco w 
całości zgodnie z normą 
ISO 1461.

Platforma z wykończeniem 
w postaci blachy ryflowanej 
ocynkowanej na gorąco 
o grubości 3/5 mm lub 
płyty do wpuszczenia w 
nawierzchnię (45 mm). 

Z możliwością regulacji i 
dostosowania do terenu o 
maksymalnym nachyleniu 
8%.

Wykonana z rury ze stali 
S275-JR i kształtowników 
UPN.

System podnoszenia za 
pomocą 2 siłowników 
hydraulicznych 
jednostronnego działania, 
składających się z tulei ze 
stali ST-52 i chromowanego 
trzonu ze stali F-114 o Ø 
80 mm. Zapewnia łączny 
maksymalny udźwig równy 
6500 kg.

Wyposażony w zawory 
bezpieczeństwa 
zapobiegające nagłemu 
opuszczeniu pojemnika i 
sworznie blokady na czas 
prac konserwacyjnych.

Szczelny szyb 
jednoczęściowy, wykonany 
z odlewu z betonu 
samowibrującego HA-35 
(C40/50).

Klasyfikacja XS3 zgodnie z 
normą EN 206
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DZIAŁANIE URZĄDZENIA

URUCHOMIENIE ZA POMOCĄ CENTRALI 
HYDRAULICZNEJ

Urządzenie jest uruchamiane za pomocą niezależnej 
centrali hydraulicznej 5kW znajdującej się w 
oddzielnej studzience, zdalnie sterowanej za pomocą 
programowanej konsoli.
Centrala może uruchomić do 5 urządzeń (oddzielnie, 
nierównocześnie).

Czasy

Programowana zgodnie z wymogami klienta

13 sekund na uniesienie pojemnika (standardowo)
13 sekund na opuszczenie pojemnika (standardowo)
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                                                                          OGÓLNE WYMIARY

WYMIARY

                             SCL - 1     SCL - 2    

  Liczba pojemników        1         2   

  Długość (A) / Szerokość / Wysokość (mm) (Wewnątrz)     3170 x 2160 x 2345       4010 x 1600 x 1800

  Długość (B) / Szerokość / Wysokość (C) (mm) (Na zewnątrz) 3170 x 2160 x 2345       5355 x 2160 x 2345 

  Wysokość części nadziemnej               951 mm     951 mm

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.
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INFRASTRUKTURA BUDOWLANA

Pojemniki podziemne SCL marki Contenur zaprojektowano z myślą o redukcji kosztów i skrócenia czasu koniecznego 
do wykonania niezbędnej infrastruktury budowlanej. Urządzenia dostarcza się gotowe do użytku - wystarczy jedynie 
zamontować w nich kiosk wrzutowy (dla pojemników montowanych na płaskim terenie). 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 SCL 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.
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CENTRALNY WPUST KANALIZACYJNY DO 
PODŁĄCZENIA KANALIZACJI LUB POMPY SSĄCEJ

Strefa zagęszczania gruntu

PODWALINA BETONOWA

WIDOK SZCZEGÓŁOWY B

BETONOWA PODWALINA 
DO WYRÓWNANIA TERENU

WIDOK SZCZEGÓŁOWY A

PŁYTA NAWIERZCHNI

ZNACZNIK KĄTOWY
ELEMENT DO REGULACJI POKRYWYWpuszczona w nawierzchnię ulicy 

blacha z nachyleniem pod kątem 2% 
zapobiegająca przedostaniu się wody


