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EUROBINS

®

 60 / 80 liter
ONZE KLEINTJES VOOR VEEL DOELEINDEN GENOEG

60 / 80 LITER

Afvalvermindering, het scheiden van
de waardevolle stoffen en niet te ver-
geten recycling.

Allemaal kreten die steeds meer be-
tekenis krijgen. Niet alleen voor de
constructie van minicontainers, maar
ook voor het inzamelen van di-
verse afvalstromen en datgene 
wat uiteindelijk toch nog overblijft:  
restafval.
   
Aanleiding genoeg voor Eurobins B.V. 
om in het leveringsprogramma de 
minicontainers in de maten 60 en 80 
liter te handhaven. 

 
K W A L I T E I T S N O R M
 
De Kliko® Minicontainers worden 
vervaardigd uit lagedruk polyethy-
leen (HDPE). Zij worden op eigen  
matrijzen door middel van  
spuitgieten geproduceerd. 

De bijzondere kwaliteitskenmerken: 
 
- UV-bestendig
- Cadmiumvrij
- Gering eigen gewicht

GEBRUIKSVEILIGHEID
 
De hoogte van de container bij de 
types 60/80 is voor de belader en 
de gebruikers ergonomisch ideaal. 
De beide containers voldoen aan de 
EG richtlijn 90/269. De van steunen 
geleidingsribben voorziene opna-
merand van de Kliko® Minicontainer, 
is extreem belastbaar en staat garant 
voor een hoge mate van gebruiksvei-
ligheid.
 

M I L I E U V R I E N D E L I J K
 
Kliko® Minicontainers zijn niet 
alleen cadmiumvrij maar kunnen  
bovendien probleemloos gerecy-
cled worden. De container wordt 
dan vermalen tot granulaat dat weer 
voor de productie kan worden ge-
bruikt. Een perfecte kringloop dus. 
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EUROBINS

®

ONZE KLEINTJES VOOR VEEL DOELEINDEN GENOEG

KENMERKEN

- Doorlopende handgreep op  
  ergonomisch ideale hoogte.

- Geluidsarme wielen voorzien van 
  rubber banden voor een makkelijk 
  gebruik.

- Een massieve wielas uit veredeld 
  staal en galvanisch verzinkt.

- Bestand tegen vorst, hitte en  
  chemicaliën.

- Gladde oppervlakken verhinderen  
   het vastkleven van afvalresten. 

- Eigendomskenmerking door 
   individuele deksel indruk.

- Naar wens leverbaar als GFT-
   container met beluchting en 
   ontluchting.
 

TECHNISCHE GEGEVENS

Type Inhoud L Afmetingen (mm) Max gewicht Materiaal Kleur

A B C D KG (RAL)

MGB 60 60 448
± 5

530 
max.

860
min. 
1030
max.

975
max.

40 HDPE / HDPE 
UV- resistant, 
cadmiumvrij

Grijs (7016), groen 

MGB 80 80 448 
± 5

530 
max.

860
min. 
1030
max.

975 
max.

40 HDPE / HDPE 
UV- resistant, 
cadmiumvrij

Grijs (7016), groen, 
bruin (8014), blauw 
(5002), geel (1018) , 
rood (2002)

Technische wijzigingen voorbehouden

Alle Kliko® MGB containers
zijn geluidsdempend.
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