
 

Containrar 
 

XR Miljöhantering har ett stort utbud av 

containrar och flak. Här visas de mest 

förekommande. Vi arbetar givetvis med 

kundanpassningar om så krävs.  
Lokala avvikelser på mått och utseende kan variera. 
 

Öppen container 10 kbm (Ldö10) 
Lämpliga för byggen och tillfälliga uthyrningar men även 

för sortering av trä, skrot, mm.  

 

 

Täckt container 8 kbm 

(Ck8) 
Låsbar och lämplig för brännbart, wellpapp, mm.  

  
 
 

Liftdumpersflak 5 kbm 

(Ldflak) 
Lämplig för tyngre material så som sten, betong, jord, 

grus, mm. Dörrar bak för att underlätta lastning. 

 

Liftdumperflak 8-10 kbm  

(Ldt8-10) 
Täckt flak med luckor lämpligt för flyktiga material som 

isolering, wellpapp och brännbart. 

 

Lastväxlarflak 22 kbm 

(Lvx22) 
Större containers för större mängder av trä, skrot, 

brännbart, mm. för att minska transporterna. Dörrar bak 

för att underlätta lastning.  

 

 

  

 

Lastväxlarflak 38 kbm 

(Lvx38) 
Större containers för större mängder av trä, skrot, 

brännbart, mm. för att minska transporterna. Dörrar bak 

för att underlätta lastning.  

 

 

 

Lastväxlarflak 40 kbm 

(Lvx40) 
Större containers med nättak och vev för stora mängder 

av lättflyktiga material såsom wellpapp, brännbart, mm.  

 

  



 

Komprimatorer och pressar 
XR Miljöhantering samarbetar med flera 

aktörer kring komprimatorer och pressar 

där utrustningen antingen hyrs av XR eller 

köps loss. Lämpligt vid stora 

avfallsmängder för att minska antalet 

transporter. 
 

 

Komprimator 
Lämplig för stora mängder brännbart, wellpapp, mm.  

 

 

 

 

Stationär press 
Mindre press för well och plast som skapar små balar 

som maximerar transportkapaciteten.  

 

 

  



 

Kärl och behållare 
 

Vi erbjuder många olika storlekar och typer 

av kärl och behållare som underlättar er 

avfallshantering. Här visas de mest 

förekommande.  
Lokala avvikelser på mått och utseende kan variera. 
 

Kärl på hjul 
Lämplig för wellpapp, kontorspapper, glas, plast, 

brännbart, mm. Kan användas för att sortera direkt vid 

arbetsplatsen eller sortering av mindre mängder avfall 

där yta för containers saknas. 

 

 

 

 
 

 

 

Specialkärl 
Låsbart kärl för sekretesspapper. Töms och destrueras 

samma dag. Vi har även lock anpassade för vissa 

fraktioner såsom glas. 

 

  



 

Plastpress  
För mjukplast. Ställ och säck, som håller plasten 

hoppressad. Säckarna kan knytas. 

 

 

Hink med lock 
37 liters hink lämplig för små mängder av någon fraktion. 

Fungerar för vissa farliga avfall också, såsom glödlampor. 

 

 

 

Riskavfall 
Avfallsbehållare för riskavfall med låst lock. Enda 

godkända behållaren för smittförande och 

stickande/skärande avfall. 

 

 

 

Storsäck 
Vi kan erbjuda storsäck som avfallsbehållare.  

 

 

Avfallssäckar 

Avfallssäckar för de flesta avfall. Perforerade säckar för 

mjukplast. Insatspåsar till övriga behållare och kärl. 

 

Kompost 

Avfallssäckar och vagn för insamling av kompostavfall. 

 

  



 

Kärl och behållare, farligt 

avfall 
 

Vi erbjuder många olika kärl som 

underlättar er hantering av farligt avfall. 

Här har vi samlat de vanligaste typerna 

som används.  
Lokala avvikelser på mått och utseende kan variera. 

 

Miljöcontainer 
Lämplig för fat, elavfall, färgburkar, dunkar, mm. Inreds 

efter kundens behov. Kan plockas ur och sorteras på 

plats av upphämtaren. Låsbar. 

 

 

Miljöskåp NYHET 
Lämplig för mindre avfallsmängder med upp till 4 avfall. 

Snygg och praktisk i kontorslandskap och mindre 

verksamheter. Låsbar. Finns att kombinera med 21-liters 

respektive 42-liters lådor. 

 

 

 

Batteribox / C-box 
Ett brett användningsområde för både farligt avfall och 

övrigt avfall. Färg, olja, elavfall, batterier, oljefilter, 

dunkar, mm. ADR-godkänd.  

 

 

IBC-behållare 
Olja, glykol, lösningsmedel, emulsion/ tvättvatten, mm. 

Sugs på plats eller hämtas av styckegodsbil. 

 

 

 

Tippcontainer NYHET 
Lämplig för mindre avfallsmängder och för interna 

transporter mellan avfallsuppkomst och större 

container. Finns i två storlekar, 600 resp. 1600 liter.    

  



 

Lysrörstub 

Lämplig för alla typer av lysrör. 

 

Kemkartong  

Lämpliga för småkemikalier, labb kemikalier, syror och 

baser. Flaskor, burkar, mm. sorteras av kund eller 

upphämtaren i kartongen.  

 

Fat  
Oljefilter, absorberings-material, färg, olja, glykol, mm. 

För både fast och flytande avfall finns med litet och stort 

lock. 

 

  

Bur för elavfall  

 

 

Lådor och väggskenor 
Flexibelt utbud av lådor och hållare för att passa 

kundens behov. 

 

  



 

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 
Används till lastväxlarflak 22 kbm och 38 kbm. Lastning 

och lossning sker snabbt och effektivt.  

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

Maxvikt 10 ton 

 

Liftdumper 
Används för små och mellanstora containrar. En fördel är 

att man kan komma åt på trånga och ojämna platser. 

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

Maxvikt 6 ton. 

 

ADR-bil 
Används för att suga upp flytande avfall ur exempelvis 

IBC-behållare. 

 

Baklastare/komprimator 
Kan användas för insamling av löst material samt vid 

tömning av diverse kärl och mindre containrar. 

Tömningar med denna bil kan schemaläggas.  

Obs! Tänk på att ha15 meter fritt framför containern.

 

 

Flakbil med bakgavellift 
Transporterar diverse farligt avfall som oljor, kemikalier 

och färgavfall, samt kärl och pallgods med diverse avfall. 

Obs! Tänk på att ha 6 meter fritt bakom flakbilen.

 

 

Kärltvättsbil NYHET 
Tvättar alla kärl oavsett om de innehåller avfall eller inte.

 

  



 

Övriga tjänster 
XR Miljöhantering har ett brett utbud av 

tjänster inom de flesta områden inom 

miljöhantering. 
 

Företags-ÅVC 
På vår anläggning Timboholm har vi en 

återvinningsstation för företag, dit kunder kan abonnera 

på entrékort. 

Avloppsunderhåll 
Vi erbjuder de flesta tjänster inom avloppsunderhåll 

såsom spolning, filmning, rengöring av rör samt 

avskiljarsystem. Självklart med omhändertagande av 

avfallet. 

Emulsionsrening 
Vi har en avancerad reningsanläggning för förorenat 

vatten, emulsioner. Där kan vi rena de flesta typer av 

processvatten från industrier och oljeavskiljare.   

Underjordiska behållare  
Vi har kapacitet att tömma underjordiska behållare och 

hantera avfallet. 

Kranbil 
Vi har kapacitet att lyfta upp material på höga höjder 

samt lyfta ner material och avfall från densamma. 

Kundbesök och hjälp i gång 

Självklart kommer vi ut, märker upp och hjälper er i 

gång! 

 

 

Heltäckande, 

kundanpassad och 

med hög service! 
 

Kontakta XR 

Miljöhantering! 

 
010-474 11 00  

 XR.NU 
 

 

 

 

 


