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Drive In lift
Smidig avfallssortering med
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Drive In lift

Drive In är inte en papperskorg, utan ett skal för avfallskärl på hjul. Lösningen passar 
överallt där man vill ordna en prydlig, enkel och pedagogisk lösning för källsortering på 
allmänna platser. 

Drive-In-LIFT finns i tre versioner som passar kärl med två hjul i 120- 140- och 370 liters, 
alternativt säckhållare. 

Drive In LIFT är lätt att lyfta på plats med hjälp av kraftiga lyftkrokar på enhetens tak och 
den passar både som permanent sorteringsstation och där tillfällig källsortering behövs, 
vid till exempel event och festivaler.

120 L
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140 L

370 L



4

Fördelar

• Underhållsfria och hållbara

Skadedjurssäkra

Kombineras efter dina behov

Tillverkade i stål av Magnelis®,

•
•

•
specialbehandlat, pulverlackerat 
och extra korrosionsskyddat stål.
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Teknisk data

Version Bredd Höjd Djup

120L 2995 mm 1342 mm 590 mm 

140L 2995 mm  1504 mm 590 mm 

370L 2744 mm 1515 mm 875 mm
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Märkning & tillval

Pantburkshållare

UNDERLÄTTA KÄLLSORTERINGEN MED TYDLIGA DEKALER

För att säkerställa att avfallet sorteras på rätt sätt, är det viktigt att tydligt märka inkasten.

Till exempel finns konturskuren text på luckorna som ett snyggt alternativ.

Märkning

Tillval

• Fyllnadsmätning

Panthållare

Askkopp

Ramper

Valfri kulör

•
•

•
•
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AVFALLSKÄRL

MOBILA KÄRL FÖR AVFALL 

OCH ÅTERVINNING

UNDERJORDSYSTEM

HALVT ELLER HELT NEDGRÄVT

ÅTERVINNINGSSTATIONER

BIO SELECT

KÄRL FÖR ORGANISKT AVFALL

BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFALL

MOBILA BRÄNSLETANKAR

MOBILA TANKAR FÖR OLJEBYTEN

OFFENTLIGA MILJÖER

PAPPERSKORGAR

KÄLLSORTERINGSMÖBLER

SERVICE

KÄRLHANTERING

DISTRIBUTION, INSAMLING OCH 

ÅTERVINNING. REGISTRERING

PWS är en del av ESE, som är Europas ledande tillverkare av lösningar för tillfällig förvaring av avfall 
och återvinningsbara material. Vårt omfattande produktsortiment kompletteras med vårt fullservice- 
program som erbjuder allt från kärlhantering till återvinning av gamla kärl, distribution och registrering  
av kärl. Vi arbetar ständigt för att möta våra kunders behov. I den processen följer vi principen om  
högsta möjliga hållbarhet från produktutveckling till produktion och transport.

PWS – VI VÄRDESÄTTER DITT ÅTERVINNINGSBARA AVFALL

PWS Nordic AB   |   Tel. 0435-369 30   |   info@pwsab.se   |   www.pwsab.se

Utvecklar framtidens avfallssystem
Part of the ESE World
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