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

inhoud 
ca. (m³)

maten (LxBxH)
(mm)

hoogte kiepzijde
(mm)

draagkracht
(kg)

gewicht
gelakt / verz. (kg)

MGU 230 0,23 1385 x   680 x   450 350 750   84 /   90
MGU 270 0,27 1385 x   780 x   450 350 1000   96 / 103
MGU 460 0,46 1385 x 1280 x   450 350 1000 120 / 129
MGU 610 0,61 1385 x 1680 x   450 350 1000 134 / 144

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

A B C
MGU 230 10 200 60
MGU 270 150 200 60
MGU 460-610 495 200 60

inhoud 
ca. (m³)

maten (LxBxH)
(mm)

hoogte kiepzijde
(mm)

draagkracht
(kg)

gewicht
gelakt /verz. (kg)

SMGU 230 0,23 1385 x   680 x   450 350 750  85 /   91
SMGU 270 0,27 1385 x   780 x   450 350 1000  97 / 104
SMGU 460 0,46 1385 x 1280 x   450 350 1000 121 / 130
SMGU 610 0,61 1385 x 1680 x   450 350 1000 135 / 145 Inrijdkokers-binnenmaten (mm) 

zie tabel MGU 

MINI-KIEPCONTAINER TYPE MGU
Extreem lage bouwhoogte. De ideale 
kiepcontainer onder machines.

 � hoogte kiepzijde 350 mm
 � gunstig lastzwaartepunt
 � kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf 

bestuurderstoel
 � plaatstaal met rondom randprofiel
 � stabiel basisframe met inrijdkokers
 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en 

kiepen
 � achterafmontage van wielen mogelijk 

Opties

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

 � verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
 � olie- en waterdicht

MINI-SPAANDERCONTAINER TYPE SMGU
Extreem lage bouwhoogte. De ideale 
spaancontainer onder spaanverwerken-
de machines.

 � Zeef en Aftapkraan 1“ voor het scheiden van 
vaste- en vloeistoffen

 � olie- en waterdicht
 � hoogte kiepzijde 350 mm
 � gunstig lastzwaartepunt
 � kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf 

bestuurderstoel
 � plaatstaal met rondom randprofiel
 � stabiel basisframe met inrijdkokers
 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en 

kiepen 

Opties

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide 
Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met 
vergrendeling - bouwhoogte 125 mm, 
verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

MGU met wielen

Zeef SMGU met wielen

MGU met deksel

Aftapkraan 1“

NIEUW !
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