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Accesorii
Accessories

Date tehnice
Techn. Data

- Deschideri speciale pentru introducere
    Special disposal openings
- Sisteme de închidere
   Locking systems
- Sunt posibile diferite ștanțări
    Various kinds of printings

660 l: A: 1200 mm  B: 1120 mm

770 l: A: 1340 mm  B: 1260 mm

Capacitate nominală 
Nominal volume 660 / 770 l
Greutate proprie  
Own weight 48 / 51 kg +/-5 %
Greutatea max. de încărcare 
Max. fill weight  264 /308 kg +/-5 %
Greutate totală max.  
Max. total weight 
315 /360 kg +/-5 %

RECIPIENT CU 4 ROȚI DIAMOND
4 WHEELED BIN SYSTEM DIAMOND

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

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

Recipient din polietilenă 
cu densitate mare (HDPE), 
rezistent la impact și 
putrezire 
Bin made of HDPE, resists 
warping, impact and decay

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.

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

660/ 
770 L
EN 840 DU
Recipient

Recipientul de colectare a materialelor reciclabile EUROPLAST din polietilenă de mare densi-
tate (HDPE) pentru colectarea fără probleme și cu posibilitate de utilizare de către o singură 
persoană. Recipientele Diamond cu capacitate de auto-centrare și descărcare permit o prelua-
re rapidă a recipientului și asigură o poziție stabilă a recipientului, prin urmare mai multă sigu-
ranță prin blocarea perfectă. Variantă de execuție cu patru roți și sistem de frânare, disponibil 
cu soluții speciale de introducere a materialelor. 

EUROPLAST mobile waste container made of HDPE for easy collection in one-man busines-
ses. The self-centring Diamond containers allow for the quick reception of the container and 
provide a fixed seat by perfect latching and thus more safety. Four wheels with braking sys-
tem, available with special insertion solutions.  

Pentru preluarea 
de către o singură 
persoană
For one-man 
lifting system

Sustenabilitate 
prin protejarea 
resurselor
Sustainability 
through resource 
conservation

Se poate livra cu 
sistem de deschi-
dere cu pedală și 
amortizor de șocuri
Available including 
pedal opening and 
shock absorber

A
B

Pneuri din cauciuc 
solid (Ø 200 mm)
Solid rubber tyres  
(Ø 200 mm)

Deschidere pentru introducerea 
sticlelor (standard Ø 160 mm, 
dimensiune specială Ø 190 mm)
Glass opening (standard  
Ø 160 mm, special size Ø 190 mm)

Ștanțare reliefată
Relief printing

Ștanțare la cald
Hot printing

833
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490 870

680

1222
1262

630 1095

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

Culori
Colours

Capac

Alte culori la cerere

Lid

Other colours on demand

Corp
Body
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