POHJASTA TYHJENNETTÄVÄ PINTASÄILIÖ
- 2 -piste- tai Kinshofer-nostojärjestelmä

Parasta vastinetta rahalle


Erittäin kestävä



Säiliö ja kansi ovat 100 %
polyeteeniä



Pienemmät korjauskustannukset

THE BEST VALUE FOR MONEY
Ultra-reistant.
100 % polyethylene body and lids.
Less costs due to breakages.

Big.Binin vakaus,
nyt eri nostojärjestelmillä
THE STURDINESS OF BIG.BIN, NOW WITH CRANE/BILATERAL LOAD

Optimoitu käyttökapasiteetti
Säiliön hyötykapasiteetti on
lastausluukun alla. Optimoimalla
tämän tilan olemme parantaneet
kapasiteetti/hinta -suhdetta.

OPTIMIZED USEFUL CAPACITY
The container's useful capacity is underneath the
loading hatch. By optimizing this space, we have
improved the capacity/price relationship.

Suurempi käyttökapasiteetti
GREATER USEFUL CAPACITY

Turvallisempi
huomaamattomampi

SAFER AND MORE UNOBTRUSIVE

Matalampi. Madalletun korkeuden
ansiosta visuaalisia esteitä on
vähemmän ja katujen ylittäminen
on turvallisempaa. Näin saamme
kaupunkeihin parempaa palvelua.
Lower. Thanks to its reduced height streets can be
crossed more safely and avoids visual barriers: the city
is better served.

Suunniteltu käsin avattavaksi
Vähentää epämiellyttäviä
hajuja. Roskat on piilotettu
Veden pääsy astian sisään on
minimoitu
Suunniteltu kaikille. Säiliön
täyttökorkeus: 1198 mm

SÄILIÖN
REUNA

<1200 MM

KEVYT

DESIGNED TO BE HAND-OPENED
It reduces unpleasant odours.
Litter is concealed.
It minimizes the entry of water.
Designed for everybody.
Container rim height: 1,198 mm

Kansi on parempi.

Säiliöt on suunniteltu tulevaisuuden
lukitusjärjestelmille
THE LID IS BETTER. CONTAINERS AREA READY FOR FUTURE ACCESS CONTROL.

Ylivuotoallas, ei valuta,

Vankat pohjaluukut,
kaksoisseinämä rakenne
100 % polyeteeni, erittäin hiljainen.
Kapasiteetti jopa 35 litran suotovedelle.
Säiliöiden tyhjentäminen
keräysautoon on helpompaa suurten
tyhjennysluukkujen ansiosta.

DOUBLE-WALL STURDY DISCHARGE LIDS
100% polyethylene, ultra-silent.
Capacity for up to 35l of leachate.
The emptying of containers into the collection truck
is made easier due to the large emptying lids.

tilavuus 35 litraa.
LEACHATE COLLECTION TRAY, NO DRIPPING, UP TO 35 LITRES.

Limittäinen rakenne pohjaluukuissa
Overlapping hatches section

Yhtenäinen ulkonäkö, sivusta

tyhjennettävä + tyhjennys koukulla
tai Kinshofer -nostojärjestelmällä
 Erilaiset

säiliöt toimivat hyvin yhdessä, koska
niillä on yhtenäinen muotoilu.
 Säiliön vanteet ovat samalla korkeudella

Pictures and elements are identical, which allows
both containers to coexist when required.
Belt at the same height.

NOSTOJÄRJESTELMÄ:
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2-piste nostojärjestelmä

Kinshofer/Mushroom nostojärjestelmä
KINSHOFER MUSHROOM. Helppo ohjata myös
tuulessa. Kaksipistenostoon verrattuna se estää
paremmin säiliön pyörimistä ja tuulen
aiheuttamia värähtelyjä. Lyhempi
tyhjennysaika. Ei pääse pyörimään oman
akselinsa ympäri.

Koukun korkeus on käyttäjälle sopivalla
korkeudella (1475 mm). Ei tarvita turhia
askeleita. Ehkäisee työhön liittyviä
vaaroja.
HITCH SYSTEMS: DOUBLE HOOK
Hook height is accessible for the operator (1,475 mm).
No need for steps. Prevents work-related hazards.

Parempi
tyhjennysnopeus.
Vakioitu
ja
yhteensopiva
erityyppisten
Mushroom
nostojärjestelmällä
varustettujen
tyhjennysautojen kanssa. Tämä mahdollistaa
helpon käytön kuljettajalle sekä säiliön helpon
tyhjentämisen auton molemmilta puolilta.
KINSHOFER. Compared to the double hook, it prevents the rotation
and swaying produced by wind. Standardised and open to different
truck manufacturers. An operator is needed on the street to handle
the crane control.
BILATERAL. This allows single-operator control from the cabin
using an automatic, automated hook on both sides of the road.
* Kinshofer -järjestelmästä veloitetaan lisämaksu, tarkista hinta
myyntiedustajiltamme
*The Kinshofer System has an additional cost.
Check prices with our sales representatives.

2-piste nosto

Double hook

Kinshofer mushroom
Kinshofer

360º

AVAUSJÄRJESTELMÄT:

Suora nostojärjestelmä
Helppo tyhjentää.
Nostojärjestelmän metalliosat on
suojattu korroosiolta.
OPENING SYSTEMS: COLUMN SYSTEM
Easy unloading.
Metal unloading-hoisting system protected from corrosion.

Epäsuora nostojärjestelmä
Helppo tyhjentää.
Nostojärjestelmän metalliosat on
suojattu korroosiolta.
Epäsuora järjestelmä, suositellaan
erityisesti paperille ja pahville
Tyhjennysjärjestelmän hinta tulee tarkastaa
myyntiedustajiltamme.

OPENING SYSTEMS: HANGER SYSTEM
Easy unloading.
Metal unloading-hoisting system protected
from corrosion.
Hanger system, specially recommended for
paper and cardboard.
The Hanger System has an additional cost.
Check prices with our sales representatives.

VAIHTOEHTOJA KIERRÄTYKSEEN:
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Erilaisia kansia
Standardien mukainen

RECYCLING OPTIONS: SELECTIVE WASTE
OPENINGS

Vaihtoehto 3:

Kerättävä jätelaji voidaan osoittaa erivärisellä kannella

Adapted to regulations.

Kansi valikoiduilla
aukoilla

Edistää hyvää lajittelua.

Colour associated to each kind of waste.
This promotes good practices.

Option 3: Lid with selective apertures

Vaihtoehto 2:
Vaihtoehto 1:
Kansi

Option 1: Lid

Kansi erilaisilla
täyttöaukoilla
Option 2: Lid with internal reduction

Täyttöaukon suojat eivät ole vakiona

Extra bumpers, not supplied as standard

VÄRIVAIHTOEHDOT:

Vaalean harmaa
COLOUR VARIATIONS: LIGHT GREY
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Tumman harmaa
DARK GREY
Less cleaning frequency.

RAL 7047
VAALEAN HARMAA

RAL 7037

TUMMAN HARMAA
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Mahdolliset
lisäosat

Yhtenäinen ulkonäkö


Säiliöiden ja tarrojen yhtenäinen ulkonäkö.
UNIFIED INFORMATION PICTURES
Harmonised effect thanks to similar pictures.

Sekajäte
Pahvipakkaukset

Jätelajin nimi
Jätetyypin kuvakkeet

Name of the waste

Tila asiakkaan logolle
Space for the client's logo

Icons for the type of waste

Värillinen lasi
endast tömda glasförpackningar

MAHDOLLINEN LISÄVARUSTE:

MAHDOLLINEN LISÄVARUSTE:

Lukitusjärjestelmä

Saavutettavuus



RFID-avausjärjestelmä.



Soveltuu useille erityisryhmille



Lukitus avaimella



Helppo käyttää

EXTRAS: LID LOCKING.

EXTRAS: ACCESSIBILITY.

RFID card opening system.

Adapted for the disabled.

Trapped key system.

Easy disposal of waste.



Täyttöaukko alempana säiliössä
HATCH IN THE TANK

RFID-kortöppningssystem
RFID Card



Pistekirjoitus
BRAILLE
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MAHDOLLINEN LISÄVARUSTE:

Nelisuuntainen
ohjausjärjestelmä




Vähentää yleisellä tiellä olevan säiliön käyttämää
pinta-alaa. Vasen- oikea lukitus säilyttää
alkuperäisen tilan säiliöiden välillä.

MOTIVAATIOKAMPANJA:

Motivoi ihmisiä kierrättämään
 Tietoisku

lisääminen lisäämällä tietoisuutta ja
motivoimalla kansalaisia.



Vähentää kustannuksia, lisää tuloja.

“ Jokaisen uuden kontin kohdalla
ihmiset pysähtyvät, näyttävät
uteliailta, kiinnostuvat...”
JOSE PÉREZ

“ Säiliö helpottaa avaamista
vanhuksille, koska muiden
astioiden kansi on paljon
raskaampi “
MARÍA RODRÍGUEZ

AWARENESS CAMPAIGN: MOTIVATE RECYCLING
Awareness-raising campaign integrated in the containers.
Increase of recycling by raising awareness and motivating citizens.
Reduces costs, increases income.

FOUR-DIRECTION ALIGNMENT SYSTEM.

Front-back locking: provides order and speed in collection.

kampanjan voi integroida säiliöihin.

 Kierrätyksen

Lukitus edessä ja takana: lyhentää tyhjennysaikaa ja
varmistaa oikean säiliön asemoinnin.
Reduces the surface area occupied by containers on the public road: The left-right
locking maintains the initial space between containers.
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Luo sitoutumista
käyttäjien kanssa


GENERATE EMPATHY WITH THE USER

Positiivinen muutos, joka saa
kansalaiset ylpeiksi.

1

A positive change that makes citizens proud.
It helps to humanize the city.

2

3

TEKNISET TIEDOT CLIP.BIN:

TEKNISET TIEDOT:

Päämitat

Muut mitat

KAPASITEETTI. Kokonaistilavuus (L)

3.000

CAPACITY. Nominal volume (L)

A
B
C
D
E

Valmistus

MANUFACTURE

Other dimensions

General dimensions

Maksimileveys (mm)

F

1.764

Maximum width (mm)

Minimi leveys (mm)

G

1.476

Minimum width (mm)

Maksimi syvyys (mm)

H1

1.514

Maximum depth (mm)

Minimi syvyys (mm)

H2

1.240

Minimum depth (mm)

I

Säiliön korkeus (mm)

1.475

Container height (mm)

Paino tyhjänä (noin Kg) (Suora versio)

J

119,5

Weight when empty (approx. kg) (Column version)

Paino tyhjänä (noin Kg) (Epäsuora versio)

K

133

Weight when empty (approx. kg) (Hanger version)

Suurin sallittu massa tai kokonaispaino (Kg)

Tyhjennysluukun korkeus (mm)
Emptying lid height (mm)

Kannen leveys (mm)
Lid width (mm)

2-piste nosto Kokonaiskorkeus (mm)
Double hook total height (mm)

Kinshofer Kokonaiskorkeus (mm)
Kinshofer total height (mm)

Kannen aukon korkeus (mm)
Lid opening height (mm)

Kannen avautuminen (mm)
Lid opening (mm)

Kannen syvyys (mm)
Lid depth (mm)

109

CLIB.BIN: n valmistetaan rotaatiovalulla LDPE-muovista. Muovin värillinen materiaalimassa on
stabiloitu UV-säteitä ja vettä vastaan.

1.065

Käytämme kierrätettäviä materiaaleja ja pigmenttejä, joissa ei ole raskasmetalleja, suojellaksemme ympäristöä.
1.664
We use a roto-moulding system, with low density polyethylene to manufacture the CLIB.BIN range, this is a mass-coloured material that is stabilised
against UV rays and water.

1.690

We use recyclable materials and pigments that have no heavy materials, thus protecting the environment.

1.198
531 (54º)

UNE-EN 13071-1

578

UNE-EN 13071-1 REGULATION

1.335

Maximum permissible mass or Total weight allowed (kg)

Melutason mittaus lasivaihtoehdolla (db)

Suunniteltu ja valmistettu Espanjassa UNE-EN 13071-1 -standardin mukaisesti.
CLIB-BIN-säiliö täyttää kaikki eurooppalaisten määräysten mukaiset testit.

93,8

Measurement of noise level for glass option (db)
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Designed and manufactured in Spain, in accordance to UNE-EN 13071-1.
The CLIB-BIN container meets all the tests defined by the European regulations:

Vakaus

Stability

Sisätilojen kestävyys

Resistance to interior impacts

Vapaa pudotus

G
J

Katon / kannen vastus
Kestää ulkoisia iskuja

Free fall
Top resistance
Resistance to outer impacts
Opening and closing systems according to the standard

H

Avaus- ja sulkemisjärjestelmät standardin mukaisesti

E


F
B
A

D
C

Tyhjennyslaitteet ja sulkemisjärjestelmät
Nosto -osien mekaaninen lujuus
Äänitason merkintä lasivaihtoehdolle äänipäästöjä
koskevan direktiivin 200/14/EY mukaisesti
Sään ja korroosion kestävät muovi- ja metalliosat

Emptying devices and closing systems
Mechanical strength of hoisting components
Sound level marking for the glass option, according to Directive
200/14/EC on sound emissions
Weather and corrosion resistant plastic and metal parts

Säiliöt, jotka voivat muuttaa kaupunkikuvaa
Containers that can change your town
SERTIFIKAATTI:

YHTEYSTIEDOT:

PWS Finland Oy

Formato Verde (SPAIN)

Tele: +358 400 963 193
Email:info@pwsoy.fi

Tele: +34 988 368 154
Email: comercial@formatoverde.com

www.pwsoy.fi

www.formatoverde.com

FORMATO VERDE ON SERTIFIOITU:
FORMATO VERDE IS CERTIFIED IN:

