Fisa produsului
MolokClassic® 5m³

romania

Recomandari folosire

5m³ MolokClassic este recomandat pentru colectarea cartonului, a hartiei, a plasticului, a deseurilor mixte, etc. Containerul
poate fi divizat in doua parti. Cand este divizat este potrivit, de asemenea, pentru colectarea metalului si a sticlei.
		
5 m³
2700 mm, din care 1500 mm instalat sub nivelul solului
1700 mm
HD Polyethylene
HD Polyethylene
Polypropylene
Polypropylene + PVC
Corpul containerului este obtinut prin rotomolding si este complet impermeabil. Gura de umplere este situata la aproximativ
1,1 m deasupra solului. Sacul de ridicare este fabricat din polipropilena tesuta. Incarcatura de siguranta (SWL) este indicata pe
sacul de ridicare. In partea superioara sacul are un inel din aluminiu pentru ridicare. Sistemul rapid de ridicare este atasat de
acest inel, ridicarea facandu-se printr-un singur punct. Mecanismul de inchidere este situat la partea de jos a sacului de ridicare.
Incarcatura de siguranta (SWL) pentru sacul de 5 m³ este de 2000 kg.
Accesorii

Capace - optiuni/variante

Sistem rapid (standard)
Balama interioara pentru capac
Sac de ridicare (standard)
Sac de ridicare intarit
Sac de ridicare impartit 1/2 + 1/2
Sac de ridicare semi-hard
Sac de ridicare intarit semi-hard
Container de ridicare cu sistem Kinshofer
cu 2 carlige sau
cu un carlig
Sistem de blocare pentru gura de umplere
Sistem de blocare pentru capac

Capac standard, diametrul gurii de insertie max 600 mm
Capac drum lid
Capac combi
Capac vertical
Capac cu gura de insertie patrata
Placare exterioara - optiuni
Elemente compozite
Aluminiu (natural)
Aluminiu vopsit (culori RAL, standard RAL7024)
Placare printata
Aluminiu perforat
Elemente din plastic reciclat
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DEEP COLLECTION®

Standards
Molok®-Deep Collection (Sistemul de Colectare la
Adancime) respecta cerintele standardului EN13071.
Molok®-sacii de ridicare sunt testati in concordanta cu
standardul ISO 21898.

Molok Romania, Suceava, Romania | Tel. +40 230 551 761 | molok@molok.ro | www.molok.ro

Fisa produsului
MolokClassic® 3m³
Recomandari de folosire
3m³ MolokClassic este potrivit pentru colectarea cartonului, a hartiei, a plasticului, a sticlei, metalului,
a deșeurilor municipale amestecate, etc.
		

romania

3 m³
2700 mm, din care 1500 mm este instalat sub nivelul solului
1300 mm
HD Polyethylene
HD Polyethylene
Polypropylene
Polypropylene + PVC

Corpul containerului este obtinut prin rotomolding si este complet impermeabil. Gura de umplere este situata la aproximativ
1,1 m deasupra solului. Sacul de ridicare este fabricat din polipropilena tesuta. Incarcatura de siguranta (SWL) este indicata pe
sacul de ridicare. In partea superioara sacul are un inel din aluminiu pentru ridicare. Sistemul rapid de ridicare este atasat de
acest inel, ridicarea facandu-se printr-un singur punct. Mecanismul de inchidere este situat la partea de jos a sacului de ridicare.
Incarcatura de siguranta (SWL) pentru sacul de 3 m³ este de 1250 kg.
Accesorii

Capace - optiuni/variante

Sistem rapid (standard)
Balama interioara pentru capac
Sac de ridicare (standard)
Sac de ridicare intarit
Sac de ridicare semi-hard
Sac de ridicare intarit semi-hard
Container de ridicare cu sistem Kinshofer
cu 2 carlige sau
cu un carlig
Sistem de blocare pentru gura de umplere
Sistem de blocare pentru capac

Capac standard, diametrul gurii de insertie max 450 mm
Capac drum lid
Capac combi
Capac park

Elemente compozite
Aluminiu (natural)
Aluminiu vopsit (culori RAL, standard RAL7024)
Placare printata
Aluminiu perforat
Elemente din plastic reciclat
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DEEP COLLECTION®

		

Placare exterioara - optiuni
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Fisa produsului
MolokClassic® 1,3m³

romania

Recomandari folosire
1,3m³ MolokClassic este potrivit pentru colectarea deseurilor (de ex. in parcari, etc.) de sticla, metal, organice, etc.
		

1,3 m³
2700 mm, din care 1500 mm instalat sub nivelul solului
900 mm
HD Polyethylene
HD Polyethylene
Polypropylene
Polypropylene + PVC

Corpul containerului este obtinut prin rotomolding si este complet impermeabil. Gura de umplere este situata la aproximativ
1,1 m deasupra solului. Sacul de ridicare este fabricat din polipropilena tesuta. Incarcatura de siguranta (SWL) este indicata pe
sacul de ridicare. In partea superioara sacul are un inel din aluminiu pentru ridicare. Sistemul rapid de ridicare este atasat de
acest inel, ridicarea facandu-se printr-un singur punct. Mecanismul de inchidere este situat la partea de jos a sacului de ridicare.
SWL pentru sacul de 1,3m³ este de 1000 kg. Capacitatea containerului interior BioSystem este de 800 l, SWL 400 kg.
Accesorii

Capace - optiuni/variante

		

Capac standard, diametrul gurii de umplere max 310 mm
Capac park
Placare exterioara - optiuni
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DEEP COLLECTION®

Elemente compozite
Aluminiu (natural)
Aluminiu vopsit (culori RAL, standard RAL7024)
Placare printata
Aluminiu perforat
Elemente din plastic reciclat
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Fisa produsului
MolokClassic® 800 l

romania

Recomandari folosire
800 l MolokClassic este recomandat pentru colectarea deseurilor (in parcuri, etc.) de sticla, metal, organice, etc.
		

800 l
2700 mm, din care 1500 mm instalat sub nivelul solului 750
mm
HD Polyethylene
HD Polyethylene
Polypropylene
Polypropylene + PVC

Corpul containerului este obtinut prin rotomolding si este complet impermeabil. Gura de umplere este situata la aproximativ
1,1 m deasupra solului. Sacul de ridicare este fabricat din polipropilena tesuta. Incarcatura de siguranta (SWL) este indicata pe
sacul de ridicare. In partea superioara sacul are un inel din aluminiu pentru ridicare. Sistemul rapid de ridicare este atasat de
acest inel, ridicarea facandu-se printr-un singur punct. Mecanismul de inchidere este situat la partea de jos a sacului de ridicare.
SWL pentru sacul de 1,3m³ este de 1000 kg. Capacitatea containerului interior BioSystem este de 500 l, SWL 400 kg.
Accesorii

Capace - optiuni/variante

Balama interioara pentru capac (standard)
Sac de ridicare (standard)
Sac de ridicare intarit
BioSystem container interior 500 l
Sistem de blocare pentru gura de umplere
Sistem de blocare pentru capac

Capac standard, diametrul gurii de umplere max 250 mm
Capac park
Placare exterioara - optiuni
Elemente compozite
Aluminiu (natural)
Aluminiu vopsit (culori RAL, standard RAL7024)
Placare printata
Aluminiu perforat
Elemente din plastic reciclat
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DEEP COLLECTION®
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Fisa produsului
MolokClassic® Plus 3,0m³
Recomandari folosire
3,0 m³ MolokClassic Plus este recomandat pentru colectarea hartiei, a metalului, a sticlei, a
deseurilor amestecate. Poate fi divizat/impartit pentru doua tipuri de deseuri.
		

romania

3 m³
1700 mm, din care 500 mm instalat sub nivelul solului 1700
mm
HD Polyethylene
HD Polyethylene
Polypropylene
Polypropylene + PVC

Corpul containerului este obtinut prin rotomolding si este complet impermeabil. Gura de umplere este situata la aproximativ 1,1
m deasupra solului. Sacul de ridicare este fabricat din polipropilena tesuta. Incarcatura de siguranta (SWL) este indicata pe sacul
de ridicare. In partea superioara sacul are un inel din aluminiu pentru ridicare. Sistemul rapid de ridicare este atasat de acest inel,
ridicarea facandu-se printr-un singur punct. Mecanismul de inchidere este situat la partea de jos a sacului de ridicare. SWL
pentru sacul de 3m³ este de 1250 kg.
Accesorii

Capace - optiuni/variante

		

Capac standard, diametrul gurii de umplere max 600 mm
Capac combi
Capac drum lid
Capac vertical
Capac cu gura de insertie patrata
Placare exterioara - optiuni
Elemente compozite
Aluminiu (natural)
Aluminiu vopsit (culori RAL, standard RAL7024)
Placare printata
Aluminiu perforat
Elemente din plastic reciclat

0,5 m
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1,7 m

1,1m

DEEP COLLECTION®

1,7 m
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Fisa produsului
MolokClassic® Light 2,0m³
Recomandari folosire
2,0m³ MolokClassic Light este potrivit pentru colectarea sticlei si metalului. Poate fi divizat/
impartit pentru 2 tipuri de deseu.
		

romania

2 m³
1200 mm, container de suprafata
1700 mm
HD Polyethylene
HD Polyethylene
Polypropylene
Polypropylene + PVC

Corpul containerului este obtinut prin rotomolding si este complet impermeabil. Gura de umplere este situata la aproximativ 1,1
m deasupra solului. Sacul de ridicare este fabricat din polipropilena tesuta. Incarcatura de siguranta (SWL) este indicata pe sacul
de ridicare. In partea superioara sacul are un inel din aluminiu pentru ridicare. Sistemul rapid de ridicare este atasat de acest inel,
ridicarea facandu-se printr-un singur punct. Mecanismul de inchidere este situat la partea de jos a sacului de ridicare. SWL
pentru sacul de 2m³ este de 1250 kg.
Accesorii

Capace - optiuni/variante

		

Capac standard, diametrul gurii de umplere max 600 mm
Capac combi
Capac drum lid
Capac vertical
Capac cu gura de insertie patrata
Placare exterioara - optiuni
Elemente compozite
Aluminiu (natural)
Aluminiu vopsit (culori RAL, standard RAL7024)
Placare printata
Aluminiu perforat
Elemente din plastic reciclat

DEEP COLLECTION®

1,1 m
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1,2 m

1,7 m
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