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SIDOTÖMMANDE BEHÅLLARE, 3.200L

Plastens fördelar och
metallens robusthet

The benefits of plastic
the sturdiness of metal

LONG-LIFE SIDE LOADING BINS, 3.200L
 Förstärkningsband för att förlänga
produktlivslängden och minska glipor.
 Dubbelväggigt tömningslock.

Reinforcement belt to extend its life
and reduce gaps.



Double wall emptying lid.



Ultralight user lid, allowing to
avoid pedal installation, reducing
manteinance costs up to 50%.

RESISTANCE



MOTSTÅNDSKRAFTIG

 Ultralätt användarlock, vilket minskar
behovet av öppningspedal och därmed
minskar underhållskostnad med upp till
50%.

Enkel vägg
Simple wall

Dubbel vägg
Double wall

Skumfylld dubbelvägg
Foam-filled double wall

SIDOTÖMMANDE BEHÅLLARE, 2.900L

Minimal höjd
maximal kapacitet

Minimum height
maximum capacity

LONG-LIFE SIDE LOADING BINS, 2.900L



Lägre höjd, förbättrad användbar
kapacitet. Den minimala höjden gör
det möjligt att se trafik innan du korsar
gatan, utan att det påverkar behållarens
stora kapacitet.



Dubbelväggigt tömningslock.



Helt öppningsbart tömningslock,
vilket underlättar tömning och
undviker manuell skakning som
medför att både behållare och
tömningsbil tar mindre skada.



Lower height, improved useful
capacity. Its minimum height allows
to see the traffic before crossing the
street, without setting aside a high
capacity of the container.



Double wall emptying lid.



Full opening of the emptying lid,
facilitating the emptying operation
and avoiding the manual agitation of
the discharge, making container and
truck suffer less.
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ANDRA BEHÅLLARE
OTHER CONTAINERS

SIDOTÖMMANDE BEHÅLLARE, 1.800L

Säkrare och
mer diskret

Safer and
more unobtrusive

LONG-LIFE SIDE LOADING BINS, 1.800L



Säkrare. Tack vare sin reducerade höjd kan du
korsa gator på ett säkert sätt och minimerar
den visuella påverkan på omgivningen.



Smalare, 1m djup. Tillåter sidotömning på
trånga gator.



Dubbelfunktionslock, vilket möjliggör
placering mot vägg.



Safer. Thanks to its reduced height streets
can be crossed more safely and avoids visual
barriers.



Narrower, 1m depht. Allows to implement
side load in cramped streets.



Emptying lid against the wall. It is the only
asymmetrical container on the market that
can be positioned against a wall. Without
incurring extra costs.

Alternativ 1: Traditionell placering
Option 1: Conventional position

TILLÄGG: RFID-kort
och nyckelsystem
EXTRA: RFID closure and
key locking system

Alternativ 2: Placering mot vägg
Option 2: Position against a wall
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Enhetligt utseende med

Unified look with

BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE, 3.000L

LONG-LIFE CRANE-LIFT LOADING BINS, 3.000L

 Lyftsystem: 2-krok

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

Genom att optimera utrymmet har vi förbättrat
förhållandet mellan nominell /faktisk kapacitet.
 Säkrare, mer diskret.

Tack vare sin reducerade höjd kan du korsa
gator på ett säkert sätt och minimerar den
visuella påverkan på omgivningen.

 Hitch systems: DOUBLE HOOK.

Hook height is accessible for the
operator (1,475 mm). No need for steps.
Prevents work-related hazards.
 Optimized useful capacity. By optimizing

this space, we have Improved real/nominal
capacity ratio.
 Safer and more unobtrusive. Thanks to its

reduced height streets can be crossed more
safely and avoids visual barriers: the city is
better served.

Kins

KINSHOFER/MUSHROOM BOTTENTÖMMANDE
BEHÅLLARE, 3.000L

LONG-LIFE KINSHOFER/BILATERAL LOADING BINS, 3.000L

hofer

Kinshofer/Mushroom
lyftsystem - snabb
manövrering

Kinshofer/Bilateral
fast manoeuvring

 Lätt att manövrera trots vind.

Jämfört med dubbelkroken förhindrar den
rotation och svängningar som
uppkommer av vind.
 Förbättrad tömningshastighet.

Ingen rotation runt sig själv.
 Standardiserad och kompatibel med

olika typer av tömningsbilar utrustade
med med Mushroom lyftssystem.
Detta möjliggör enkel operatörsstyrning
från hytten gällande tömning av
behållaren från båda sidor av bilen.


Easy to use with wind. 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.



Fast downloading.
No rotation around itself.



Hitch systems: BILATERAL. This allows
single-operator control from the cabin
using an automatic, automated hook on
both sides of the road.

360º

BAKTÖMMANDE BEHÅLLARE, 1.200L

LONG-LIFE REAR LOADING BINS, 1.200L

Motståndskraftig
BAKTÖMMANDE
behållare

The endurance of the bin range
now in REAR LOADING



Den starkaste baktömmande behållaren
på marknaden. Samtidigt flexibelt för att
minimera skador.



The sturdiest rear loading bin in the
market, endowed also with flexibility
to minimize breakages.



Attraktiv design, för att möta högsta
stadsmiljöstandard.



Attractive design to meet highest
urban furniture standards.



Standard enligt UNE-EN 840-2 för
lyfttappsystem.



Compliance to the UNE-EN 840-2
norm for narrow interface trucks.

BOTTENTÖMMANDE UWS, 3.000L

PLAST BEHÅLLARE + UNDERJORDSSYSTEM MED GOLV I SYNTETMATERIAL

Högsta kvalitet
med minsta vikt

Maximum quality
minimum weight

LIFT-LOADING SINGLE PIECE SYSTEM, 3.000L

PLASTIC BIN + UNDERGROUND CONTAINERS WITH SYNTHETIC FLOORING



Behållare och tömningslock i
polyeten. Ingen rost, mindre ljud,
mindre bucklor och är inte varm att
röra vid.



Minskat underhållsbehov.



Snabb och enkel insamling.



Container, top bin and emptying
lids in polyethylene. No rust, less
noise, less dents, does not burn
upon contact.



Low mainteinance required.



Quick and simple collection.

2-KROK SYSTEM

KINSHOFER/SYSTEM

Double Hook System

Kinshofer/Bilateral System

Behållare som kan ändra din statsbild
Containers that can change your town

CONTACT
PWS Nordic AB
T +46(0)435 369 30
info@pwsab.se
www.pwsab.se

CERTIFIKAT
Formato Verde (Spain)
T +34 988 368 154
comercial@formatoverde.com
www.formatoverde.com

FORMATO VERDE ÄR CERTIFIERADE I:
FORMATO VERDE IS CERTIFIED IN:

