CONTAINRAR
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Då BIG BAGs eller kärl inte riktigt räcker till, t.ex. när man har
mycket mer plats och större avfallsvolymer, finns vårt utbud av
containrar tillgängligt, täckta samt öppna i 5–30 m3.

WWW.BIGBAG.SE
0770–250 750

LASTVÄXLARE (LÅNG) 10 M3

LASTVÄXLARE 20 M3

LASTVÄXLARE (TÄCKT) 25 M3

Den här containern används
med fördel vid rivning av betong
och markarbeten m.m. Den har
låga kanter vilket gör att t.ex.
tungt avfall inte behöver lyftas
onödigt högt.

Används med fördel vid rivning,
tömning av förråd m.m. Den är
också bra att använda där man
vill kunna kasta material ”över
kanten” då den har relativt låga
kanter med maximal lastvolym.

Den här containermodellen
används med stor fördel vid
rivningar, ombyggnationer och
liknande, där man behöver
kunna låsa containern, samt
behöver maximal lastvolym.

Mått: B: 2,4 m, L: 6,0 m, H: 1,1 m

Mått: B: 2,4 m, L: 6,0 m, H: 1,8 m

Mått: B: 2,4 m, L: 6,0 m, H: 2,4 m

Maxlast: 8 ton

Maxlast: 8 ton

Maxlast: 8 ton

LIFTDUMPER 5 M3

LIFTDUMPER 10 M3

LIFTDUMPER (TÄCKT) 10 M3

LASTVÄXLARE 30 M3

LASTVÄXLARE (LOCK) 30 M3

LYFT 8 M3

Den här containern lämpar sig
vid trängre utrymmen med en
mindre mängd avfall. Lemmen
i bakkant går att fälla ner så att
du kan kärra in t.ex. fyllnadsmassor med en skottkärra.

Liftdumper 10 m3 används med
fördel vid trånga utrymmen
där det förekommer mindre
mängder avfall, men då det av
någon anledning inte lämpar
sig att använda BIG BAGs.

Denna container används med
fördel vid trånga utrymmen där
det finns behov av att kunna
försluta och låsa containern.
Detta är vår minsta låsbara
container.

Används med fördel vid större
rivningar, tömning av förråd,
gårdsstädning m.m. och där
man behöver maximal lastvolym. Volymmässigt sett vår
största container.

Denna container används med
fördel vid rivningar etc. där man
vill kunna låsa containern och
behöver maximal lastvolym
även uppifrån. Den har lock
med hydraulisk stängning.

Detta är en certifierad och godkänd container som används
för lyft ovan mark. Används
med fördel vid större mängd
avfall som lyfts ner till större
container på marken.

Mått: B: 1,9 m, L: 3,1 m, H: 1,1 m

Mått: B: 1,7 m, L: 4,0 m, H: 1,8 m

Mått: B: 1,9 m, L: 3,7 m, H: 1,9 m

Mått: B: 2,4 m, L: 6,0 m, H: 2,3 m

Mått: B: 2,54 m, L: 6,3 m, H: 2,56 m

Mått: B: 1,9 m, L: 3,7 m, H: 1,6 m

Maxlast: 6 ton

Maxlast: 6 ton

Maxlast: 6 ton

Maxlast: 8 ton

Maxlast: 8 ton

Maxlast: 6 ton
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