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RECIPIENT DE COLECTARE A MATERIALELOR RECICLABILE
COLLECTION BIN40 L

BARĂ DE 
RIGIDIZARE 

UNICĂ, 
BREVETATĂ

Varianta de execuție cu bară 
dublă contribuie la creșterea 

semnificativă la prindere în 
zona critică

unique, patented reinforce-
ment-fillet: the double bar 

results in a significant in-
crease of comb strength in 

the critical area

CUIB PENTRU CIP 
CONFORM RAL

chip nest according to RAL

BAZĂ RIGIDIZATĂ

strong bottom

BARĂ CU ARC 

preia solicitările maxime  
la procesul de golire

resilient connection:
absorbs load peaks  
during lifting action

Recipient de colectare a materialelor reciclabile din HDPE 
cu roți din plastic și funcție confortabilă troler. Cu sistem 
practic de închidere și cu caracteristicile recipientelor de 

colectare a materialelor reciclabile de mari dimensiuni, 
precum bara de prindere cu arc și brevetată, acest produs 

este adecvat pentru toate dispozitivele tip pieptene de 
ridicare și golire recipiente.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE



ARCURI  
LATERALE  
BREVETATE
Patented side spring

MECANISM  
AUTOMAT  
DE ÎNCHIDERE
Automatic closing mechanism

FUNCȚIE  
TROLER
Trolley function

ROȚI PENTRU  
FUNCȚIA TROLER

Wheels for trolley function

MÂNER PORTANT
mecanism automat de închidere 

Carrying handle closes lid

CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST mobile waste container made  
of HDPE with plastic edges and a comfortable trolley function.  
With its practical locking system and features of larger  
recyclable material collection containers such as  
a reinforced, spring-loaded and patented comb bar,  
this product is suitable for all comb lifting systems.

www.europlast.at
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Date tehnice
Techn. Data

Capacitate nominală 
Nominal volume 40 l
Greutate proprie  
Own weight 3,4/3,6 kg +/-5 %
Greutatea max. de încărcare 
Max. fill weight 20 kg +/-5 %
Greutate totală max. 
Max. total weight  23 kg +/-5 %

www.europlast.at

Roți din  
material plastic
Plastic wheels

Rezistent la intemperii 
și raze UV
Weather proof,  (UV) 
sun proof

Stabil ca formă  
datorită designului 
optimizat FEM
Solid, sturdy shape by 
FEM optimized design

Recipient din poliolefină 
GF, rezistent la impact și 
putrezire
Bin made of GF-Polyolefin, 
resists warping, impact 
and decay

Rezistent la îngheț, 
căldură și numeroase 
substanțe chimice
Resistant to heat, frost 
and many chemicals

RECIPIENT DE SORTARE
COLLECTION BIN

Ștanțare la cald și numerotare
Hot printing and numbering

Ștanțare reliefată
Relief printing

Sustenabilitate 
prin protejarea 
resurselor
Sustainability 
through resource 
conservation

Europlast are dreptul de a efectua în orice 
moment îmbunătățiri și modificări de natură 
tehnică și economică, fără notificare prealabilă..

Europlast reserves the right to carry out 
improvements and alteriations of a technical 
and economic nature at any time and without 
prior notice. 40 L

În cazul ilustrațiilor în detaliu este 
vorba de imagini exemplificative.
The detail pictures are symbolic images.

Accesorii
Accessories

- Blocare capac 
    Lid locking device
- Sunt posibile diferite ștanțări 
     Various kinds of printings

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

Culori
Colours

Corp

Capac

Alte culori la cerere

Body

Lid

Other colours on demand

office@europlast.at 
vanzari@europlast.at

T 0040 359 410 104
T 0040 728 976 323

EUROPLAST  
ROMANIA SRL
410520 Oradea/ Bihor/ Romania


