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* Estação de transferência

* Modelo redondo
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Varões de retenção

Contentor para resíduos 
orgânicos

Características gerais - Dimensões 

ü Contentor de grande capacidade destinado à recolha e transporte de grandes volumes de 
resíduos ou outros.

ü Sistema de elevação e movimentação através de braço central hidráulico (tipo amplirrol);

ü Sistema de descarga basculante por meio de viaturas c/ sistema tipo Polibenne/Ampliroll;

ü Sistema de drenagem de líquidos através de válvula de descarga (passador);

ü Fabrico de acordo com a necessidade do cliente e tipo de resíduo a transportar:

     - Sistema de fecho: Porta traseira de uma folha com abertura lateral, com fecho 

     (roquete),de pressão lateral e com boca de carga, (boca simples, varões de retenção,   

     porta guilhotina,  ) adaptável ao compactador instalado;

ü Esquema de pintura de protecção:

- Lixagem para remoção de salpicos e pontos com sujidade ou oxidação;

- Limpeza e desengorduramento através de diluente celuloso;

- Interior: duas demãos de tinta anticorrosiva;

- Exterior: duas demãos de tinta anticorrosiva e duas demãos de tinta esmalte para 
acabamento, cor a indicar pelo cliente.

ü

ü

ü

ü

Porta guilhotina

Cobertura em encerado

Porta em alumínio

Boca simples

Capacidade [m³] - 
                             alteradas de acordo com as necessidades do cliente

As dimensões dos contentores são susceptíveis de serem

Profundidade [mm]

Comprimento [mm]

Carga útil [Kg]

15 25 30

Altura [mm] A

B

C

20 40

Peso [Kg]

Rolete de movimentação Fecho de roquete Respiros Placa para colocação de 
publicidade

ü

ü Processo de Construção integrado no Sistema de Gestão da Qualidade de acordo e 
certificado pela norma ISO 9001:2008. Soldadores com Certificado de Qualificação de 
Soldador.

ü Os contentores são produzidos de acordo com as Normas Europeias, com marcação CE e 
sendo emitido uma Declaração de Homologação CE de Conformidade (Directiva 2006/42/CE
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35

269/CR 269/DR 269/ER 269/R 269/AR 269/BR

2200 2200 2660 2660 2660 2660

1900 1900 2500 2500 2500 2500

4500 5700 5600 6300 7200 8580

2000 2300 250 2920 3250 3500

7000 9000 11000 12000 14000 14000

Acabamento pintado

Referência


