BOTTENTÖMMANDE behållare
- 2-krok eller Kinshofer mushroom

Bäst valuta för pengarna
Ultra resistent.

THE BEST VALUE FOR MONEY



Behållaren och lock består
av 100% polyeten.

100% polyethylene body and lids.



Lägre reparationskostnader.



Ultra-resistant.
Less costs due to breakages.

Big.Bins robusthet,

nu med olika lyftsystem
THE STURDINESS OF BIG.BIN, NOW WITH CRANE/BILATERAL LOAD

Optimerad användbar kapacitet
Behållarens användbara kapacitet ligger
under inkastlocket. Genom att
optimera detta utrymme har vi
förbättrat förhållandet volym/krona.

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

Säkrare och
mer diskret
SAFER AND MORE UNOBTRUSIVE
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Större användbar kapacitet
GREATER USEFUL CAPACITY

Lägre. Tack vare den reducerade
höjden ges bättre överblick och
gator kan korsas på ett säkrare
sätt. Mindre påverkan på
skyltfönster och butiker. Målet att
undvika visuella hinder: fördel för
stadsbilden.
Lower. Thanks to its reduced height streets can be
crossed more safely and avoids visual barriers: the city
is better served.

Ö
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Designad för att öppnas för hand
Minskar obehaglig lukt. Soporna
är dolda.
Minimerar inträngande vatten.
Designad för alla. Höjd till behållarens
kant 1198 mm

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

Locket är bäst,

anpassat för framtida
komplettering med låssystem
THE LID IS BETTER. CONTAINERS AREA READY FOR FUTURE ACCESS CONTROL.

Robusta bottenluckor,
dubbelväggiga

100% polyeten, ultra-tyst.

DOUBLE-WALL STURDY DISCHARGE LIDS

Kapacitet för upp till 35L lakvatten.

Capacity for up to 35l of leachate.

Tömningen förenklas tack vare de
stora tömningslocken på undersidan.

100% polyethylene, ultra-silent.
The emptying of containers into the collection truck
is made easier due to the large emptying lids.

Uppsamlingstråg för
lakvatten, inget droppande,

upp till 35L

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

Överlappande sektionsluckor
Overlapping hatches section

Enhetligt utseende,

sidotömmande + tömning med
kran eller Kinshofer mushroom
Olika typer av behållare fungerar tillsammans
då de har en enhetlig design.
 Förstärkningsband i samma höjd.


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

LYFTSYSTEM:
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2-krok lyftsystem

Kinshofer/Mushroom lyftsystem

Tillgänglig krok för operatören (höjd
1,475 mm). Kräver ingen stege och
förebygger därmed arbetsrelaterade
skador.

KINSHOFER MUSHROOM. Lätt att manövrera även
i vind. Jämfört med dubbelkroken förhindrar den
rotation och svängningar som uppkommer av
vind. Reducerad tömningstid. Ingen rotation runt
sin egen axel.

HITCH SYSTEMS: DOUBLE HOOK
Hook height is accessible for the operator (1,475 mm).
No need for steps. Prevents work-related hazards.

Förbättrad tömningshastighet. Ingen rotation
runt sig själv. Standardiserad och kompatibel
med olika typer av tömningsbilar utrustade med
Mushroom lyftssystem. Detta möjliggör enkel
operatörsstyrning från hytten gällande tömning av
behållaren från båda sidor av bilen.
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-systemet innebär en extra kostnad, kontrollera
priset med våra försäljningsrepresentanter
*The Kinshofer System has an additional cost.
Check prices with our sales representatives.

2-krok

Double hook

Kinshofer mushroom
Kinshofer

360º

ÖPPNINGSSYSTEM:

Direkt System
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Indirekt System

Enkel tömning.

Enkel tömning.

Metalldelarna i lyftsystemet är
skyddade mot korrosion.

Metalldelarna i lyftsystemet är
skyddade mot korrosion.

OPENING SYSTEMS: COLUMN SYSTEM

Indrekta systemet, rekommenderas
speciellt för papper och kartong.

Easy unloading.
Metal unloading-hoisting system protected from corrosion.

Tömningssystemet innebär en extra kostnad. Kontrollera
priset hos våra försäljningsrepresentanter.

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.

ÅTERVINNINGSALTERNATIV:
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Olika typer av inkast
Anpassade till lokala regler.
Färg kan associeras med typ av fraktion.
Främjar god sortering.

RECYCLING OPTIONS: SELECTIVE WASTE
OPENINGS

Alternativ 3:

Adapted to regulations.

Olika anpassade inkast

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

Option 3: Lid with selective apertures

Alternativ 2:
Alternativ 1:
Lock

Lock med olika interna inkast
Option 2: Lid with internal reduction

Option 1: Lid

Extra gummigardiner, ingår inte som standard
Extra bumpers, not supplied as standard

FÄRGVARIANTER:
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Ljusgrå

Mörkgrå

COLOUR VARIATIONS: LIGHT GREY



Mindre frekvent rengöring
DARK GREY
Less cleaning frequency.

RAL 7047
LJUSGRÅ

RAL 7037
MÖRKGRÅ

GRÁFICAS Clip.Bin
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Möjliga
tillägg

restavfall
Enhetligt utseende
restavfall


färgat
glas
Enhetligt utseende på behållare och
dekaler.

färgat glas

endast tömda glasförpackningar

UNIFIED INFORMATION PICTURES

endast tömda glasförpackningar

Harmonised effect thanks to similar pictures.
GRÁFICAS Clip.Bin

orgánica
orgánica

restos de alimentos - cáscaras y mondas - restos de verduras y vegetales
restos de alimentos - cáscaras y mondas - restos de verduras y vegetales

plast
& metall
Restavfall
färgat glas
endast tömda glasförpackningar

GRÁFICAS Clip.Bin

Pappersförpackningar
papper
& kartong
orgánica

restos de alimentos - cáscaras y mondas - restos de verduras y vegetales

MEDIDAS 840 x 91 mm

Namn på fraktion en/avfallet

MEDIDAS 840 x 91 mm

Name of the waste
plast
& metall
restavfall

COLORES
Ikoner för identifiering
av fraktion
- Gris RAL 7012 = PANTONE 445

Icons forCOLORES
typeRAL
of waste
-the
Verde
6029 = PANTONE 349
Gris RAL
7012
= PANTONE
445477
-- Marrón
RAL
8011
= PANTONE
Verde RAL
6029
==
PANTONE
349
-- Amarillo
RAL
1018
PANTONE
123
-- Azúl
Marrón
RAL
8011
=
PANTONE
477
RAL 5015 = PANTONE 3015
- Amarillo RAL 1018 = PANTONE 123
- Azúl RAL 5015 = PANTONE 3015
Letras

papper
& kartong
Färgat
glas

color Gris RAL 7024 - PANTONE 432
Letras
color Gris RAL 7024 - PANTONE 432
ESPECIFICACIONES

endast tömda glasförpackningar

Fondo blanco
ESPECIFICACIONES
Material
VINILO PAREDES WW300 Imagin de Mactab
Fondo blanco
Serigrafiadas
Material
VINILO
PAREDES
WW300
MEDIDAS
840 xel
91pedido
mm por
Intentar
agrupar
coloresImagin de Mactab
Serigrafiadas
Intentar agrupar el pedido por colores
COLORES

orgánica

restos de alimentos - cáscaras y mondas - restos de verduras y vegetales

Utrymme för kundens logo
Space for the client's logo

MÖJLIGA TILLBEHÖR:

MÖJLIGA TILLBEHÖR:

Låssystem

Tillgänglighet



RFID-kortöppningssystem.



Anpassning för funktionshindrade.



Integrerat kortöppningssystem.



Enkel deponering av avfall.

EXTRAS: LID LOCKING.

EXTRAS: ACCESSIBILITY.

RFID card opening system.

Adapted for the disabled.

Trapped key system.

Easy disposal of waste.



Nedre öppning i behållaren.
HATCH IN THE TANK

RFID-kortöppningssystem
RFID Card



Blindskrift
BRAILLE
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MÖJLIGA TILLBEHÖR:

MOTIVERINGSKAMPANJ:

Justeringssystem

Motivera fler att återvinna

för fyra riktningar


Minskar nödvändig yta för behållarna och garanterar
korrekt återplacering efter tömning.



Främre och bakre låsning: reducerar tömningscykeln
och säkerställer korrekt återplacering.
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“Vid varje ny behållare så stannar
folk, ser nyfikna ut, blir
intresserade...”

Motiveringskampanj genom att använda
budskap på behållarna

JOSE PÉREZ

Öka återvinningen genom att öka medvetenheten
och motivera medborgarna.

“Behållaren underlättar
öppningen för äldre eftersom
locket på andra behållare är
mycket tyngre“
MARÍA RODRÍGUEZ

Minskar kostnaderna, ökar intäkterna.
AWARENESS CAMPAIGN: MOTIVATE RECYCLING

FOUR-DIRECTION ALIGNMENT SYSTEM.

Awareness-raising campaign integrated in the containers.

Reduces the surface area occupied by containers on the public road: The left-right
locking maintains the initial space between containers.

Increase of recycling by raising awareness and motivating citizens.
Reduces costs, increases income.

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

Skapa empati och
engagemang


GENERATE EMPATHY WITH THE USER

En positiv förändring som gör
medborgarna stolta.

1

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

2

3

TEKNISK ORDLISTA CLIP.BIN:

TEKNISK INFORMATION:

Generella dimensioner

Övriga dimensioner

General dimensions

3.000

CAPACITY. Nominal volume (L)

B
C
D
E

Tillverkning

Other dimensions

KAPACITET. Nominal volym (L)
A
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Maximal bredd (mm)

F

1.764

Maximum width (mm)

Minimum bredd (mm)

G

1.476

Minimum width (mm)

Maximalt djup (mm)

H1

1.514

Maximum depth (mm)

H2

Minsta djup (mm)

1.240

Minimum depth (mm)

I

Behållarens höjd (mm)

1.475

Container height (mm)

Tomvikt (ca Kg) (Direkt version)

J

119,5

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

Tomvikt (ca Kg) (Indirekt version)

K

133

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

Max tillåten massa eller total tillåten vikt (Kg)

Tömningslockets höjd (mm)

Emptying lid height (mm)

Lockets bredd (mm)
Lid width (mm)

2-krok Totalhöjd (mm)

Double hook total height (mm)

Kinshofer Totalhöjd (mm)

Kinshofer total height (mm)

Lockets öppningshöjd (mm)

Lid opening height (mm)

Locköppning (mm)
Lid opening (mm)

Lockets djup (mm)

Lid depth (mm)

MANUFACTURE

109

Vid tillverkning av CLIB.BIN används ett rotationsgjutningssytem med mediumdensitet MDPE, en färgad
materialmassa som motverkar effekten av UV-stålar och vatten.

1.065

Vi använder återvinningsbara material och pigment som inte har några tungmetaller, vilket skyddar miljön.
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)

Förordning UNE-EN 13071-1

578

UNE-EN 13071-1 REGULATION

1.335

Maximum permissible mass or Total weight allowed (kg)

Mätning av ljudnivå för glasalternativ (db))

Designad och tillverkad i Spanien, i enlighet med UNE-EN 13071-1 standarden.
CLIB-BIN -behållaren uppfyller alla test som definieras i de europeiska föreskrifterna:

93,8

Measurement of noise level for glass option (db)

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:

G

G
J

K

H HE
E


F F

B

B

A

A

DD
CC

Stabilitet

Stability

Motståndskraft mot inre påverkan

Resistance to interior impacts

Fritt fall

Free fall

Takstyrka

Top resistance

Motståndskraft mot yttre påverkan

Resistance to outer impacts

Öppnings - och stängningssystem enligt standard

Opening and closing systems according to the standard

Tömningsanordningar och stängningssystem

Emptying devices and closing systems

Mekanisk styrka hos lyftkomponenter

Mechanical strength of hoisting components

Ljudnivåmärkning för glasalternativet enligt direktiv
200/14 / EG om ljudutsläpp

Sound level marking for the glass option, according to Directive
200/14/EC on sound emissions

Korrosion och väderbeständighet av metall- och
plastdelar

Weather and corrosion resistant plastic and metal parts

Behållare som kan ändra din stadsbild
Containers that can change your town
CERTIFIKAT:

KONTAKT:

PWS Nordic AB

Formato Verde (SPAIN)

Tele: +46(0)435 369 30
Email: info@pwsab.se

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

www.pwsab.se

www.formatoverde.com
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