Zariadenie a vybavenie projektu – Vybavenie: kontajnery, boxy, paletovací
vozík, stohovací a vrecovací vozík
1. Vaňový kontajner – 7m3 – 9 ks
Materiál: oceľový plech – dno min 4 mm, steny min 3 mm, valcovaný za tepla, akosť S-235
Objem: 7 m3
Hmotnosť : min 700 kg
Rozmery: šírka 1700 mm, dĺžka 4000 mm, výška 1400 mm
Povrchová úprava: 1x základná, 2x vrchná
Kontajner je určený na zvoz komunálneho a priemyselného tovaru a ďalších odpadov
Nosnosť: min 8000 kg
Kontajner je vybavený úchytnými madlami – na každej strane 1 ks. Na bočných stranách sú 2
ks poistné oká na zaistenie reťazou. Konštrukciu tvorí zváraný oceľový rám z ohýbaných
profilov hrúbky 4 mm.
2. Kontajner - 500 l – lak/guma
Materiál: oceľový plech, akosť S-235
Rozmer: 1200x1000x910 mm
Nosnosť: min 1000 kg
Hmotnosť: max 180 kg
Povrchová úprava: 1x základ, 2 x vrchná
Určený na skladovanie a prepravu nebezpečných pevných a pastovitých látok.
Pogumovaný vnútorný priestor – vhodné na skladovanie akumulátorov.
Vyrobený z oceľového plechu – konštrukcia z nosníkov a plechov
Kontajner je stohovateľný, vybavený zaistením veka, konštrukčne prispôsobený na
manipuláciu so žeriavom a VZV technikou
Možnosť stohovať v troch vrstvách.
3. Kontajner – 500 l žiarovozinkovaný – 2 ks
Materiál: oceľový plech, valcovaný za tepla, akosť S-235, hr. 3-4 mm
Rozmer: 1200x1000x910 mm
Nosnosť: min 1000 kg
Hmotnosť: max 180 kg
Povrchová úprava: pozinkovanie
Vhodný na skladovanie a prepravu pevných a pastovitých látok, stohovateľný do troch vrstiev.
Konštrukcia z oceľových nosníkov a plechov, prispôsobené na manipuláciu so žeriavom
i vysokozdvižným vozíkom, veko opatrené tesnením z penovej gumy, aretované v otvorenej
polohe.
Kapsa na sprievodné doklady.
4. Plastový box 500 l bez veka – 2 ks
Materiál: Polyetylén
Hmotnosť: max 46 kg
Rozmery: 1200x800x795 mm
Nosnosť: min 500 kg
Vhodné na skladovanie a prepravu starých akumulátorov alebo skladovanie a prepravu
najrôznejších pevných alebo pastovitých látok.

Rovné plochy na čelnej strane nádoby umožňujú umiestnenie označenia (druh materiálu,
odpadu – samolepky)
5. Plastový box 500 l, bez veka, 4 nohy – 2 ks
Materiál: Polyetylén
Hmotnosť: max 32 kg
Nosnosť: min 500 kg
Rozmery: 1200x800x800 mm
Objem: 525 l
Robustné prevedenie, ktoré zaisťuje vysokú pevnosť a mechanickú odolnosť. Hladký
vnútorný povrch umožňuje ľahkú umývateľnosť. Box musí byť vybavený 4 nohami.
6. Kontajner na staré šatstvo 2,5 m3 – 2 ks
Materiál: pozinkovaný plech+náter
Hmotnosť: max 350 kg
Rozmery: 1150x1250x2200 mm
Nosnosť: min 600 kg
Používa sa na zber starého textilu, obuvi, plyšových hračiek, atď.
Zinkovaná konštrukcia vyplnená pozinkovanými plechmi akosti S-235. Následná povrchová
úprava farbou.
Špeciálna bezpečnostná šachta pre vhadzovanie použitého textilu.
Výška držiaka vhadzovacieho otvoru max. 1250 mm.
7. Stohovací a vrecovací vozík – 1 ks
Nosnosť: min300 kg
Rozmer: 1300x600 mm
Kolesá: dušové O 260
Pneumatiky odolné proti defektu.
Ložná plocha oceľ hr. Min 4 mm.
8. Paletovací vozík – 1 ks
Dĺžka vidlíc: 900 mm
Nosnosť: min 2500 kg
Hmotnosť: max 65 g
Šírka: 540 mm
Je určený k manipulácii s najrôznejšími paletami.
Vozík je na jednej strane vybavený otočným podvozkom, na druhej strane pojazdovými
kolesami.
Zdvíhacia hydraulika sa uvádza do činnosti pohybom oje smerom dole a hore.

