
23Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Type  inhoud
ca. (m³)

maten (ØxH)
(mm)

draagkracht
(kg)

gewicht
gelekt (kg)

RB 300 0,30 865 x   775 500 60
RB 450 0,45 865 x 1085 500 70

Inrijdbreedte in de lengte (A1) / overdwars (A2) (mm)

 

Type A 1 A 2
HKB 60 600 600
HKB 70 800 600
HKB 90 800 800

Type inhoud 
ca. (m³)

binnenmaten (LxBxH)
(mm)

buitenmaten (LxBxH)
(mm)

draagkracht
(kg)

gewicht
gelakt ca. (kg)

HKB 60 0,6 1000 x    800 x  730 1120 x   920 x   850 1500 153
HKB 70 0,7 1200 x    800 x  730 1320 x   920 x   850 2000 185
HKB 90 0,9 1200 x  1000 x  730 1320 x 1120 x   850 2000 219

RONDE CONTAINER TYPE RB
De eerste ronde container met bodem-
lediging

 � constructie van plaatstaal
 � handgreep ook als opname voor 

vorkheftruck of kraan
 � ontgrendeling van de bodemklep met 

trekkoord 
 � bodemklep wordt in geopende positie 

gedempt, 90° openingbereik
 � bodemklep sluit bij terugplaatsen  

vanzelf
 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en 

openen van de bodemklep

Opties

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polya-
mide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel 
met vergrendeling  
- bouwhoogte 125 mm

 � aluminium deksel, afneembaar

Type RB met wielen

BODEMKLEPCONTAINER TYPE HKB
Transport- en opslagcontainer met 
gedoseerde bodemlediging

 � middels extra hydrauliek-apparaat van de 
heftruck vind de gedoseerde opening van 
de bodemklep plaats 

 � vervaardigd van geprofileerd plaatstaal 
met randversterking

 � verticaal geprofileerde wanden waar-
borgen het ledigen, ook van volumineus 
stortgoed 

 � gladde, zijlings omgekante bodemklep, 
voor doelgerichte lediging

 � 3-voudig stapelbaar
 � opname voor heftruck, palletwagen of 

kraan
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