
360 L - 500 L
KOMPAKT OSZTÁLY

GYŰJTŐEDÉNYEK HULLADÉKHOZ ÉS MÁSODLAGOS NYERSANYAGHOZ 360 L - 500 L



MŰSZAKI ADATOKMÉRETEK

Hasznos térfogat (l)

Saját súly (kg)

Max. megengedett összsúly (kg)

A Befoglaló magasság (mm)

B Befoglaló szélesség (mm)

C Befoglaló mélység (mm)

D Felső perem fésű (mm)

E Kerék átmérője

Harmadik kerék átmérője (mm)

MGB 360-500 L

TARTÁLYOK KÜLÖNLEGES
FELHASZNÁLÁSI CÉLOKRA
A masszív 2 kerekű edény 360-400 
literre rendelkezik tanúsítvánnyal. A 
teljes szélességű tengelyen guruló 
két nagy kerék és egy ergonomikus 
kialakítású taposólemez segíti a 
könnyű billentést a szegélykövken 
és a kisebb akadályokon. 

A tetszetős és ergonomikus forma-
tervezés révén a nagy űrtartalmú 2 
kerekű edény helytakarékos alter-
natívát jelent.

KÜLÖNLEGES MÉRETEK
KÜLÖNLEGES IGÉNYEK 

A műszaki változtatások joga fenntartva. A termékek nem tartalmaznak az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) SVHC-listáján szereplő anyagokat. 

A 3. KERÉK  - AZ ÚJ KÖNNYÍTÉS

A szűk helyekhez és passzáz-
sokba, különösen a kereskedelmi 
negyedekben való alkalmazásra, 
ez az edény harmadik kerékkel is 
felszerelhető. Ezáltal a helyben 
fordulás is lehetséges, és a lejtőkön 
egy fék rögzíti az edényt az elgu-
rulás ellen.
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Masszív fésűfogadó Ergonomikus, lábbal billentési funkció 360/3 a harmadik kerékkel és a kerékfékkel



TECHNICAL DATADIMENSIONS

Hasznos térfogat (l)

Saját súly (kg)

Max. megengedett összsúly (kg)

A Befoglaló magasság (mm)

B Befoglaló szélesség (mm)

C Befoglaló mélység (mm)

D Felső perem fésű (mm)

E Kerék átmérője

Alternatív görgőkészlet (mm)

A 400S és az 500S edények speciális méretei miatt az emelési kompatibilitás tesztje szükséges.

400

29

350

1120

980

740

1009

200

160

500

30

420

1260

980

740

1156

200

160

Két beépített fogantyú mindegyik oldalon Az edény alján vízleeresztő fúvóka Kerékfék

400 S ÉS 500 S KOMPAKT 
OSZTÁLY NÉGY KERÉKKEL
A 400 és 500 literes edények 
ideális megoldást jelentenek kis 
területekhez, szűk átjárókhoz 
és keskeny utakhoz. Ezeknek 
az edényeknek a mérete csak 
magasságukban tér el. A standard 
4 kerekű edényekhez képest ezek a 
helytakarékos alternatívák könnyen 
manőverezhetők a két oldalon 
beépített két-két fogantyúval, 
valamint a hátoldalon levő erős 
fedél-csuklópántokkal. A különösen 
stabil felépítésük lehetővé teszik 
használatukat nagyobb sűrűségű 
hulladékokhoz, mint például bio- 

és ételmaradékok vagy akár ipari 
hulladékok. A keskenyebb alakjuk 
eltér a szabványos méretektől. 
Ugyanakkor mindkét edény 
sikeresen teljesítette a dupla 

töltési mennyiséggel végzett 
összes vonatkozó vizsgálatot, és 
az EN 840 és a RAL-GZ 951/1 
szabványoknak megfelelően 
kerülnek gyártásra.



GYŰJTŐ RENDSZEREK

MOBIL HULLADÉK- ÉS

MÁSODLAGOS NYERSANYAG-

GYŰJTŐEDÉNYEK
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GYŰJTŐSZIGETEK

BIO SELECT EDÉNYEK
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VESZÉLYES HULLADÉK EDÉNYEI

MOBIL GÁZOLAJ- 

TÖLTŐÁLLOMÁSOK,

MOBIL OLAJCSERE-EGYSÉGEK

KÖZTÉRI BÚTOROK

HULLADÉKEDÉNYEK

KÖZFORGALMÚ TEREKHEZ

EDÉNYEK KEZELÉSE

KIOSZTÁS, NYILVÁNTARTÁS,

BEGYŰJTÉS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS

www.ese.com

Az ESE vezető szerepet játszik Európában a hulladékok és másodlagos nyersanyagok átmeneti tárolásának  

megoldásai terén. Az edények rendkívül széles termékválasztékát kiegészítjük az edénykezeléstől a használt  

termékek újrahasznosításáig terjedő szolgáltatásainkkal. Az egyes vállalati részlegeink szakemberei  

megoldásokat dolgoznak ki vevőink felmerült igényeihez. Esetünkben a termékfejlesztéstől a gyártásig  

és a kiszállításig a lehető legmagasabb fenntarthatóság elve érvényesül.

ESE – TERET ADUNK A MÁSODLAGOS NYERSANYAGNAK


