Containrar
Vi erbjuder många olika storlekar och typer av flak, containrar och kärl som underlättar
er avfallshantering. Här har vi samlat de vanligaste typerna som används.

Öppen container 10 kbm

Lastväxlarflak 22 kbm

Lämpliga för byggen och tillfälliga uthyrningar men
även för sortering av trä, skrot m.m.

Större containers för större mängder
av trä, skrot, brännbart m.m. för att
minska transporterna. Dörrar bak för
att underlätta lastning.

H: 177 cm
B: 240 cm
L: 600 cm

H: 150 cm
B: 180 cm
L: 410 cm

Täckt container 8 kbm

Lastväxlarflak 38 kbm

Låsbar och lämplig för brännbart, wellpapp m.m.
Tömningar av denna containertyp kan ske med turbil.

Större containers för större mängder
av trä, skrot, brännbart m.m. för att
minska transporterna. Dörrar bak för
att underlätta lastning.

H: 290 cm
B: 240 cm
L: 600 cm

H: 170 cm
B: 178 cm
L: 327 cm

Liftdumpersflak 5 kbm
Lämplig för tyngre material så som sten, betong,
jord, grus m.m. Dörrar bak för att underlätta lastning.

H: 110 cm
B: 180 cm
L: 321 cm

Lokala avvikelser på mått och utseende kan variera.

Välkommen att kontakta någon
av våra transportledare för
beställning och mer information

010-474 11 50 | XR.NU

Kärl och behållare
Vi erbjuder många olika storlekar och typer av kärl och behållare som underlättar er
avfallshantering. Här har vi samlat de vanligaste typerna som används.

Kärl på hjul
140-660 liter
Lämplig för well, kontorspapper, glas, plast,
brännbart m.m. Kan
användas för att sortera

140 liter

190 liter

H: 106 cm
B: 48 cm
D: 54 cm

H: 107 cm
B: 54 cm
D: 69 cm

direkt vid arbetsplatsen
eller sortering av mindre
mängder avfall där yta
för containers saknas.

370 liter

660 liter

H: 120 cm
B: 74 cm
D: 80 cm

H: 120 cm
B: 126 cm
D: 77 cm

Plastpress

Wellhäck

För mjukplast. Ställ
och säck, som håller
plasten ihoppressad.
Säckarna kan knytas.

Rullstöd för wellpapp
och kartong.

H: 104 cm
B: 50 cm

H: 130 cm
B: 70 cm
D: 80 cm

Lokala avvikelser på mått och utseende kan variera.

Välkommen att kontakta någon
av våra transportledare för
beställning och mer information

010-474 11 50 | XR.NU

Behållare för farligt avfall
Vi erbjuder många olika kärl som underlättar er hantering av farligt avfall.
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Här har vi samlat de vanligaste typerna som används.
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Miljöskåp
Lämplig för fat, elavfall, färgburkar,
dunkar m.m. Kan plockas ur och
sorteras på plats av upphämtaren.

C-box

IBC-behållare

Ett brett användningsområde för både farligt avfall och
övrigt avfall. Färg, olja, elavfall, oljefilter, dunkar m.m.
ADR-godkänd.

Olja, glykol, lösningsmedel, emulsion/
tvättvatten m.m. Sugs på plats eller
hämtas av styckegodsbil.

H: 95 cm
B: 120 cm
D: 80 cm

H: 120 cm
B: 100 cm
D: 120 cm

H: 200 cm
B: 150 cm
D: 140 cm

Lokala avvikelser på mått och utseende kan variera.

Välkommen att kontakta någon
av våra transportledare för
beställning och mer information

010-474 11 30 | XR.NU

Behållare för farligt avfall
Vi erbjuder många olika kärl som underlättar er hantering av farligt avfall.
Här har vi samlat de vanligaste typerna som används.

Hink med lock
Lämplig för små mängder
av någon fraktion t.ex.
glödlampor, småbatterier,
glas m.m.

Fat
Oljefilter, absorberingsmaterial, färg, elavfall,
olja, glykol, lysrör m.m.
För både fast och flytande
avfall finns med litet och
stort lock.

37 liter

H: 90 cm
B: 65 cm
D: 65 cm

Kemkartong
Lämpliga för småkemikalier, labb
kemikalier, syror, baser m.m.
Flaskor, burkar m.m. sorteras
av kund eller upphämtaren i
kartongen.

200 liter

H: 45 cm
B: 35 cm
D: 30 cm

Bur för elavfall
H: 120 cm
B: 155 cm
D: 120 cm

Bilbatteribox
Bil- och mindre truckbatteri (blybatteri).

H: 80 cm
B: 120 cm
D: 80 cm

Lokala avvikelser på mått och utseende kan variera.

Välkommen att kontakta någon
av våra transportledare för
beställning och mer information

010-474 11 30 | XR.NU

Fordon
Vi bedriver en omfattande verksamhet när det gäller insamling och transport av nästan alla
typer av avfall och restprodukter. Olika containrar och kärl kräver olika typer av transport.
Här är några utvalda fordon som hämtar ert avfall.

Lastväxlare

Liftdumper

Används till lastväxlarflak 22 kbm och 38 kbm.

Används för små och mellanstora containrar. En fördel är att

Lastning och lossning sker snabbt och effektivt.

man kan komma åt på trånga och ojämna platser.

Obs! Tänk på att ha 15 meter fritt framför containern.

Obs! Tänk på att ha 15 meter fritt framför containern.

Maxvikt 10 ton

Maxvikt 6 ton.

Baklastare/komprimator

Flakbil med bakgavellift

Kan användas för insamling av löst material samt vid

Transporterar diverse farligt avfall som oljor, kemikalier och

tömning av diverse kärl och mindre containrar.

färgavfall, samt kärl och pallgods med diverse avfall.

Tömningar med denna bil kan schemaläggas.
Obs! Tänk på att ha 6 meter fritt bakom flakbilen.
Obs! Tänk på att ha15 meter fritt framför containern.
Lokala avvikelser på mått och utseende kan variera.

Välkommen att kontakta någon
av våra transportledare för
beställning och mer information

Avfall 010-474 11 50
Farligt avfall 010-474 11 30

