
HUIS AAN HUIS 
INZAMELING

altijd voorraad, kwaliteit en garantie

Huis-aan-huis 
inzamelmiddelen

Twee-wielcontainers in 
vele kleuren en maten 

uit voorraad

Vier-wielcontainers vele 
accessoires beschikbaar
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HUIS-AAN-HUIS 
INZAMELING

KORVEN

huis-aan-huis inzameling in Hel-
mond via vereniging

scharnierdeksel, voor glas en 
papier korven. 

gehard stalen hengsel met 
kunststof handvat, verzinkt èn 
gelakt, op korf met open gre-
pen

Niet altijd is de oplossing een extra minicontainer. Waar de gebruiker 
klein behuisd is, kan een recyclebak of korf een beter alternatief zijn. 
Alle uitvoeringen van onze inzamelbakken en -korven kunnen voor-
zien worden van deksels. De inhoud blijft zo droog en papier waait 
niet over straat. 

art.nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

PS-325G-1.50 32,5 ltr. 490x300x385 dichte korf met inwerpopening

PS-325G.50 32,5 ltr. 490x300x385 dichte korf zonder inwerpopening

PS-325P-1.50 32,5 ltr. 490x300x385 geperforeerde korf met inwerpopening

PS-325P.50 32,5 ltr. 490x300x385 geperforeerde korf zonder inwerpopening

De korf is leverbaar in vele kleuren, geperforeerd of gesloten, met of 
zonder inwerpopening. 

art.nr.: PS-325-D
scharnierdeksel

art.nr.: PS-325-100 
stalen hengsel met kunststof handvat

voor de verschillende afvalfracties hebben we bijbehorende stickers, 
maar ook maatwerk is geen probleem

korf met dichte handgrepen, 
optioneel

door hun rechte achterkanten staan ze strak tegen de wand

stapelbaar, voor toegang tot de Inhoud en nestbaar voor efficiënt 
opbergen
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HUIS-AAN-HUIS 
INZAMELING

INZAMELbAKKEN

zeefdruk op voorzijde (hier 
Den Bosch

hot stamp bedrukking op 
voorzijde (hier Edinburgh)

inzamelbakken voor buitengebruik (bijnaam: bermbakken)

art.nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

RR44 44 liter 550x395x273 mm bermbak 44 ltr.

RR55 55 liter 550x395x325 mm bermbak 55 ltr.

RR55-D nvt 550x425 mm druipwaterdicht deksel, klemt op bak

art.nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

minimax 35 35 ltr. 390x318x500 bak met scharnierdeksel en hengsel

minimax 50 50 ltr. 396x390x500 bak met scharnierdeksel en hengsel

minimax 50/A 50 ltr. 396x390x500 idem, met inwerpklep

napo 70 70 ltr. 500x430x700 bak met oplegdeksel en grepen

Niet altijd is de oplossing een extra minicontainer, of een inzamelkorf 
(bedoeld voor gebruik binnen, in schuur of garage). Waar de gebrui-
ker klein behuisd is, kan een recyclebak in de achtertuin buiten blijven 
staan, en op inzameldagen naar de straat gedragen worden. Want 
wie rijdt er nu graag een afvalcontainer door zijn huis! Recyclebakken 
kennen miljoenen tevreden gebruikers in de V.S., Groot Brittanië,  
Frankrijk en België. De afmetingen zijn afgestemd op 2-wekelijks 
legen.

Inzamelkorven en -bakken 
kunnen op vele manieren 
worden gemarkeerd.

dankzij ingenieuze constructie blijft ook een omgevallen bak dicht

Waar geen plaats is voor een minicontainer, zijn onze inzamelbak-
ken uitstekend inzetbaar. Bak, kunststof hengsel en (scharnier)deksel 
zijn zwaar uitgevoerd en behoorlijk vandaalbestendig.

goudfolie opdruk (hier  London 
City)
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KUNSTSTOF
CONTAINERS

2-WIEL
CONTAINERS

alle standaard maten en kleuren uit voorraad

Iedere container bestaat uit een HDPE (polyethyleen) romp en 
deksel. Het deksel heeft 2 handgrepen om het openen een-
voudiger te maken. Met iedere minicontainer wordt standaard 
een massief stalen as met 2 wielen met vol rubber banden Ø 
200 mm (zwart) meegeleverd. Iedere container voldoet aan 
de EN 840 norm. De containers worden uitsluitend geprodu-
ceerd van nieuw materiaal, zijn UV- en vorstbestendig en vrij 
van cadmium en andere zware metalen. 

voorraadkleuren zie blokjes

lichtgrijze rompen met 
gekleurde deksels, voorraad: 
MGB 120 en MGB 240

Wij houden 10 kleurcombina-
ties en 7 maten 2-wiel contain-
ers op voorraad:

deksels voorzien wij van door-
lopend nummer en/of uw 
naam, gegraveerd of bedrukt

rompen voorzien we van 
zeefdruk, sticker of hotstamp

445 x 530 x 940 mm  60 ltr. 445 x 530 x 940 mm  80 ltr.

480 x 550 x 940 mm  120 ltr. 480 x 550 x 1070 mm  140 ltr.

580 x 740 x 1070 mm  240 ltr. 600 x 890 x 1100 mm  360 ltr.

art.nr.: MGB 360

art.nr.: MGB 140

art.nr.: MGB 80

art.nr.: MGB 240

art.nr.: MGB 120

art.nr.: MGB 60
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KUNSTSTOF
CONTAINERS 

OPTIES 2-WIEL
CONTAINERS

folieklemring zakkenklem

blikkenpers regenkap/papiersleuf/slot

U ziet op deze pagina enkele 
van onze standaard opties 
afgebeeld, zoals driekant en 
zwaartekracht sloten. Deze 
monteren wij op alle contain-
ers. 

MGB 240 uitvoering voor ver-
trouwelijk papier.

glasrozetbrievenbus

afneembaar koppelsysteem, ook te gebruiken om een container 
ARBO vriendelijk als driewieler te verrijden.

lifter los of aan 
bak gehaakt

art.nr.:  MGB-04 foliering voor 240 ltr. con-
tainer

art.nr.: MGB-RING 120-S voor de 120 ltr.

art.nr.:MGB-RING 240-S voor de 240 ltr.

art.nr.:  MGB-BLIKP voor de 240 ltr. 
container

art.nr.:  MGB-KLEP-2W

art.nr.:  MGB-PAPIER-
SLOT

op grijprand deksel

art.nr.:  MGB ROZET

art.nr. omschrijving

MGB 240-APG papiersleuf met uitneem-
beveiliging en automatic 
slot

art.nr. omschrijving

MGB 20 containerlifter met koppelstang

MGB 21 containerlifter zonder koppelstang

MGB 22 bevestigingsplaat containerfilter, vastgeschroefd

MGB 23 trekhaak, vastgeschroefd

MGB 38 2-wiel container koppelsysteem, niet afneembaar

art.nr.: MGB AUTOSL automatic slot

art.nr.: MGB 3K-SLOT driekantslot

art.nr.: MGB KANTELSL-
2W

zwaartekracht-
slot

art.nr.: MGB HANGSLOT hangslotslot
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

KUNSTSTOF
CONTAINERS

4-WIEL
CONTAINERS

glasrozetten, mogelijk in alle 
deksels

driekantslot op DIN adapter, al-
leen op MGB 1100.

papier inwerpkap voor 660, 
770 en 1000 ltr. containers

metalen brievenbus

Vrijwel alle opties die u op 
onze tweewielcontainers 
kunt krijgen, zijn ook be-
schikbaar voor de vierwiel-
containers.

veel mogelijkheden, veel voorraad

Iedere container bestaat uit een HDPE (polyethyleen) romp 
en deksel. Het deksel heeft 3 handgrepen om het openen 
eenvoudiger te maken. Iedere container wordt standaard 
geleverd met 4 zwenkwielen met vol rubber banden ø200 mm 
(zwart), 2 stuks zijn voorzien van een voetrem. In de bodem van 
de romp is een uitloopstop voorzien. Iedere container voldoet 
aan de EN 840 norm.

 1210 x 765 x 1210 mm  660 ltr.

 1210 x 765 x 1350 mm  770 ltr.

 art.nr.:  MGB 660 2 wielen geremd 

 art.nr.:  MGB 770 2 wielen geremd, optioneel met koppelsysteem
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KUNSTSTOF
CONTAINERS

4-WIEL
CONTAINERS

optioneel: centrale rem

Alleen te ontgrendelen met 
driekantsleutel. Voorkomt 
joy riding.

richtingvastzetter (optioneel)

Biedt betere bestuurbaar-
heid. Noodzakelijk als con-
tainers tot treintjes gekop-
peld worden.

Een hotstamp. sticker of zoals 
hierboven zeefdruk op romp

De containers worden uitsluitend geproduceerd van nieuw 
materiaal, zijn UV- en vorstbestendig en vrij van cadmium en 
andere zware metalen. De 1100 liter container met bol deksel 
wordt geleverd in donkergrijs, waarbij de kleur van de inwerp-
klep kan variëren. 

Onze containers voorzien wij naar wens van diverse acces-
soires vanuit onze eigen productie faciliteit in Selmsdorf. Meer 
op de volgende paginas

 1210 x 1105x 1350 mm 1060 ltr.

Optioneel  wielen met kogel-
lager, stalen velgen of zoals 
hierboven streeploze wielen.

 1370x1080x1450 mm  1100 ltr.

 art.nr.:  MGB 1000 2 wielen geremd 

  art.nr.:  MGB 1100-DID 2 wielen geremd, kinderveilig (EN840-6) 
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KUNSTSTOF
CONTAINERS  

TREKSYSTEMEN
DEKSELOPENERS

containers koppel je los door het naar beneden drukken 
van de trekstang. Snel en handig.

Onze 4-wiel koppelsystemen worden gemonteerd tussen de wielen 
en de bak. Dit biedt maximale trekkracht en laat de container intact.

Wij bieden een uitgebreid gam-
ma aan accessoires, zoals dek-
selopeners, heftruckopnames, 
koppelsystemen, zowel gemon-
teerd als ongemonteerd.

Pedaalopener van industriële 
kwaliteit, slankpedaal met ron-
de hoeken niet in combinatie 
met heftruckopname

Heavy-duty pedaalopener van 
traanplaat passend in combi-
natie met heftruckopname

Onze afvalcontainers (zowel 2 als 4-wiel) kunnen we voorzien van 
koppelsystemen, zodat u ze achter een trekker of met de hand als 
een treintje kunt meenemen. Door de containers als een trein te kop-
pelen verzamelt u tot zes containers in één keer lopen en bespaart 
u dus een hoop tijd.

art.nr. omschrijving

MGB 05 standaard koppelsysteem, 660/770 ltr.

MGB 28 standaardl koppelsysteem 1000 ltr.

art.nr. omschrijving

MGB 660.DOHD pedaalopener voor 660 
ltr., universeel

MGB 770.DOHD pedaalopener voor 770 
ltr., universeel

MGB 1000.DOHD pedaalopener voor 
1000 ltr., universeel

MGB-GASDV comfortpakket voor 
heavy-duty dekselo-
pener

art.nr. omschrijving

MGB 660.DO pedaalopener voor 
660 ltr., universeel

MGB 770.DO pedaalopener voor 
770 ltr., universeel

MGB 1000.DO pedaalopener voor 
1000 ltr., universeel

Ook in combinatie met koppelsysteem, dekselopener en rem lever-
baar. Zo kan de heftruck de containers naar buiten rijden, en in een 
verzamelbak legen.

art.nr. omschrijving

MGB 37 opname voor heftruck (ongemonteerd i.c.m. koppelsysteem)

MGB 37-1 opname voor heftruck, 660/770 ltr. gemonteerd aan bodemplaten

MGB 37-2 opname voor heftruck 1000/1100 ltr. gemonteerd aan bodemplaten

volledig uitgeruste vierwiel container; met heftruckopname, deksel-
opener, richtingvastzetters, koppelsystemen en rem. 



altijd voorraad, kwaliteit en garantie

Klassieke
industrie containers

Rearloaders

Frontloaders

STALEN
CONTAINERS
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STALEN
CONTAINERS

INDUSTRIE
CONTAINERS

Geesink opname.

DIN opname.

Kam-opname.

Er zijn diverse afsluitmo-
gelijkheden beschik-
baar, zoals driekantsloten,  
zwaartekrachtsloten en 
kinderveilige sloten. 

Verschillende types zijn ook 
met een aluminium deksel en 
een uniek, gepatenteerd au-
tomatic slot leverbaar. Hier-
bij kan de deksel eenvoudig 
met een hangslot worden 
afgesloten tegen ongewenst 
inwerpen van afval of als 
kinder veilige sluiting. 

stalen containers MGBS 120,  MGBS 240 et MGBS 660

stalen containers met rond deksel zijn leverbaar tot een volume van 
6500 liter. 

art. nr. afmetingen (mm) inhoud omschrijving

MGBS 1100-KS 1360x1030x1460 mm 1100 ltr. staal, 4 wiel met kindveilige sluiting, DIN

MGBS 2500 2050x1370x1570 mm 2500 ltr. staal, 4 wiel met ronddeksel

MGBS 4500 2050x1370x1570 mm 4500 ltr. staal, 4 wiel met ronddeksel

MGBS 6500 2430x2249x1885 mm 6500 ltr. staal, 4 poten met ronddeksel

art. nr. afmetingen (mm) inhoud omschrijving

MGBS 120 490x560x960 120 ltr. stalen deksel, 2-wiel, kam-opname

MGBS 240 600x740x1070 240 ltr. stalen deksel, 2-wiel, kam-opname

MGBS 660 1200X730x1220 660 ltr. kunststof deksel, 4-wiel, kam of DIN opname

MGBS 1000.009 1360x967x1372 1000 ltr. kunststof deksel, 4-wiel, kam of DIN opname

Onze stalen containers zijn thermisch verzinkt en daardoor weerbe-
stendig. Ze kunnen worden geleverd met alle standaard opnamen, 
zoals DIN, kam en Geesink. De grote uitvoeringen (vanaf 2500 liter) 
worden geleverd met front- of rearloader opname. Stuk voor stuk zijn 
het zeer solide containers.
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gaascontainer 2000 liter met Geesink opname

2500 liter container met stalen deksel.

Grote volumes, geschikt voor DIN opnames. Ook deze containers 
zijn thermisch verzinkt. De deksels kunnen worden geleverd in staal 
of kunststof (gedeeld). De stalen deksels worden geleverd met dek-
selveren. De standaard uitvoering heeft twee vaste en twee zwenk-
wielen. 

art. nr. afmetingen (mm) inhoud omschrijving

REL 2,0 2250x1250x1460 2000 ltr. staal, 4 wiel ,160 kg, DIN-opname

REL 2,5 2250x1400x1460 2500 ltr. staal, 4 wiel, 260 kg, DIN-opname

REL 3,0 2250x1633x1460 3000 ltr. staal, 4 wiel, 300 kg, DIN-opname

REL 5,0 2250x2520x1460 5000 ltr. staal, 4 wiel, 400 kg, DIN-opname

REL 7,0 2250x3160x1600 7000 ltr. staal, 4 wiel, 505 kg, DIN-opname

dekselsluiting

deksel blijft open staan door 
veermechanisme

Er is een scala aan opties 
beschik baar voor deze contai-
ners, zoals trekstang-systemen, 
een centrale rem, openklap-
beveiliging, diverse sloten en 
heavy duty wielen. Ze kunnen 
worden gelakt in een kleur 
naar keuze.
 

Koppelsysteem.

Lip voor hangslot (optie).

STALEN
CONTAINERS

REAR
LOADERS

art. nr. afmetingen (mm) inhoud omschrijving

GAASCON 1232 1665x1074x 1640 2000 ltr. opening in voorzijde, op 4 zwenkwie-
len, Geesink-opname

Gaascontainers helpen om uw voorraad visueel te houden. 
Gaascontainers voorkomen verstikking van kleding of verpakkings-
materialen. 
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STALEN
CONTAINERS

FRONT
LOADERS

stalen 5000 liter container met aan beide kanten een kunststof deksel

art. nr. opnamebreedte inhoud omschrijving

FEL 3,0 1820 mm 3000 ltr. 290 kg, kunststof deksel

FEL 4,5 1600 mm 4500 ltr. 436 kg, kunststof deksel

FEL 5,0 1710; 1820 mm 5000 ltr. 410 kg, kunststof of alu deksel

FEL 6,0 1820 mm 6000 ltr. 448 kg, kunststof of alu deksel

FEL 7,5 1710 mm 7500 ltr. 517 kg, kunststof deksel

FEL 8,0 1820 mm 8000 ltr. 573 kg, kunststof deksel

Voor middelgrote tot zeer grote volumes in combinatie met een 
ARBO-vriendelijke handling door de afvalinzamelaar zijn front  
loaders bijzonder geschikt. De front loaders worden met een  
speciale opname geleegd via de voorkant van de wagen. Hierbij 
kan de inzamelaar in de auto blijven zitten en het hele proces sturen 
en controleren.

Met volumes van 1200 tot 8000 liter is er voor elke behoefte een oplos-
sing. De zeer solide constructie is volledig gegalvaniseerd. Ze worden 
geleverd met kunststof en stalen deksels. 

speciale uitvoering voor bv. 
storten vanaf een verhoging.

Voor speciale toepassingen 
kunnen wij de containers 
voorzien van zware wielen.

stalen 3000 liter container met 
geremde wielen en stalen dek-
sel

De deksel opent pas boven de 
bak van de wagen en is voortij-
dig verlies uitgesloten.


