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Bagio underjordsystem för avfall
Passar för stora mängder avfall
Bagio avfallsbehållare passar perfekt överallt,
där stora mängder avfall genereras, t ex i
parker och bostadsområden där standardkärlen inte räcker till.

Standardutförande med möjliga tillval
Bagios miljövänliga standardutförande är i grå
plast. Som tillval kan Bagio levereras med en
beklädnad av bland annat impregnerat trä, för
att bättre passa in i miljön där den placeras.

Effektivt och modernt system
Bagio är ett mycket effektivt och modernt, delvis nedgrävt avfallssystem. Bagio är en utrymmesbesparande lösning, som ger en stor
”osynlig” volym under jord. Ett bra underjordsystem håller en jämn, sval temperatur
hela året, vilket minimerar risken för dålig lukt.

Optimalt inkast
Oavsett storlek på Bagio-behållaren har alla
samma optimerade, användarvänliga inkasthöjd, för olika fraktioner. Bagio har en hygienisk
lösning, där locket till inkastet stängs automatiskt, efter att man lagt i avfallet.

Lättskött, enkelt och ergonomiskt
Lång livslängd, minimalt underhåll
Bagio är en lätt, stabil och robust konstruktion.
Systemet säkrar behållarens förankring och
ingen extra förstärkning krävs. Motståndskraften mot stötar och korrosion säkras tack
vare rotationsgjutning. Tillsammans med UVstabiliserad HDPE-plast garanterar detta att
behållarna får en lång livslängd. Designen är
optimerad för effektiv tömning, enkel rengöring
och minimalt underhåll.
Minskad tömningsfrekvens
Avfallet komprimeras kontinuerligt av tyngdkraften, efterhand som mer avfall läggs i
behållaren, vilket minskar tömningsfrekvensen.

Enkel att tömma
Bagio är utrustad med en smart, tömningsbar
säck. Eftersom vikten då blir låg, behövs ingen
speciell avfallsbil. Tömningen kan utföras med
hjälp av en vanlig lastbil med kran.
Säcken har dubbla lager med hög stabilitet och
god hållbarhet. Säcken är fastsatt vid locket,
även när behållaren töms, vilket förenklar
hanteringen. Även det innovativa ”one-point”systemet förenklar hanteringen och ger en
snabbare tömningsprocess som kan hanteras
av en enda person.

Tekniska detaljer
Bio Bagio*

Bagio 1

Bagio 3

Bagio 5
B

Volym (m3)

0,6

1,3

3

5

Max belastning, säck (kg)

600

1500

1500

2000

A Installationsdjup (mm)

1750

1750

1750

1750

B Synlig höjd (mm)

1250

1250

1250

1250

C Diameter lock (mm)

1150

1150

1500

1820

*Bio Bagio: Standard Bagio levereras med lösa säckar - Bio Bagio levereras med fast behållare. Längst ner på denna behållare
finns en 50 literstank för uppsamling av vätska.

Fakta om Bagio
PWS tar alltid hänsyn till hela processen, från
logistik till design, där kraven på utformningen
av inkast, tömning och hantering samt hälsooch säkerhetsfrågor tillgodoses.
• avfallsbehållaren är tillverkad av grå UVstabiliserad HDPE-plast
• avfallssäcken är tillverkad av återvinningsbar
polypropylen
• säcken uppfyller gällande normer i enlighet
med EN 1898/ISO 21898
• produktionen är certifierad enligt ISOstandard 9001

Möjliga tillval:
• inkast för ett stort antal olika fraktioner
• kundanpassad märkning
• mätning av fyllnadsnivån
• låssystem
• tre olika material i säcken
• beklädnad av impregnerat trä
• fyrpunktssystem för tömning

A

C

PWS har en ledande position på den nordiska
marknaden med produkter för rationell avfallshantering.
Koncernkontoret finns i Perstorp. PWS har verksamheter
i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
PWS arbetar med system och produkter där människor
och miljö är i centrum. PWS utvecklar framtidens
avfallssystem, där vi erbjuder effektiva, bekväma och
ekonomiska lösningar som gynnar miljö, beställare och
användare.

Part of the ESE world
Utvecklar framtidens avfallssystem
PWS Nordic AB | Tel. 0435-369 30 | info@pwsab.se | www.pwsab.se

Graphoteket.se PB Bagio 1311UG1

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.

Bagio utvecklades i Norden som ett smidigt underjordsystem, som snabbt kan installeras, klarar Nordens olika
årstider, kräver minimalt med underhåll och är enkelt att
tömma.

