
WasteMate 120 är den främsta modellen bland alla våra smarta och hållbara sopbehållare.  

WasteMate 120 drivs med en solpanel på toppen av behållaren.  En inbyggd press pressar 

samman soporna maximalt medan en sensor kopplad till ett GPS-system gör sophämtningen 

mycket effektiv.  Avläsningen fjärrkontrolleras genom plattformen CleanCityManager.

Sopbehållarens robusta konstruktion gör den mycket motståndskraftig mot skador och 

vandalisering.  Luckan genom vilken soporna kastas in kan av säkerhetsskäl låsas med 

fjärrstyrning via GPS-systemet. Det är möjligt att kombinera olika modeller av WasteMates 

med våra sammansättningsramar och därigenom få sopsortering redan på plats.

WasteMate 120

Avsevärt reducerade sophanteringskostnader

Övervakning online via portal eller app, var som helst och när som helst

Reducerade CO2-utsläpp genom effektiv sophantering

Vandaliseringssäkra behållare gjorda av robust material

Sopinsläng via fotpedal utan att behållaren behöver vidröras

Avsedd för en standardiserad hjulförsedd sopbehållare om 120 liter
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Material
Dörr och behållare      Pulverlackerat stål (Dörr 2 mm och behållare 3 mm)
Inmatningssystem     Rostfritt stål 316 2 mm
Sockel       Rostfritt stål 304 3 mm
Fotpedal      Galvaniserat stål 8 mm
 

Dimensioner
Höjd       1.485 mm
Bredd inkl. gångjärn     561 mm
Djup       644 mm
Inkastshöjd       1.200 mm
Inkastsbredd       385 mm
Inmatningsöppning, öppen modell    385 x 140 mm
Inmatningsöppning, stängd modell    385 x 125 mm
Vikt utan hjulförsedd sopbehållare    155 kg
Volym hjulförsedd sopbehållare     120 liter

Tekniska specifikationer
Kompaktortyp      Elektrisk linjärpress
Batterityp      12V, 41Ah gel
Antal batterier      1
Elförsörjning       115W
Kompressionsförhållande (avfall)    > 5x (600 liter)
Kompressionsförhållande (fast food)   > 8x (960 liter)
Datauppkoppling     2G / 3G / 4G
Dataportal      cleancitymanager.com
Solpanelens kapacitet     30W

Standard      Frivillig
 Fotpedal       1.8 liters askkoppsset, rostfritt stål   
 Solpanel       Ljudsystem   
 LED-mätare för fyllnadsnivån     Bakre LED-mätare för fyllnadsnivån
 Fyllnadsnivåsensor      Hjulförsedd sopbehållare 120 liter HDPE, EN840-1
 Nyckelfri (RFID) dörrkontroll     RAL färgval > 10 färger
 Blå LED mörkerbelysning     RFID hämtnings-och låspass
 Fjärrstyrd låsningskontroll     Soppåsar, extra starka
 Fjärrkontroll för öppning och stängning    Application Programming Interface (API)
 Kontinuerlig inmatning     CleanCityManager, förlängning
 Kompakt laddare, kompatibel      Yttre design (färg och text) enligt önskemål
 CleanCityManager, första året gratis    Sockel av betong 600 x 600 x 200, 172,8 kg 
 Tyst stängningsmekanism i inmatningssystemet    Galvaniserad sockel 985 x 960 x12 mm, 90 kg
 Installation och upplyftning     Ytbeklädnad med skydd mot graffiti

        Delar i rostfritt stål 304 av 316
        Service- och installationsavtal
        Stängd inmatningslucka i kombination med fotpedal
        Sammansättningsram mellan WasteMate Basic och 120 


