
WasteMate 240 är den största av våra smarta och hållbara sopbehållare och drivs med en 

solpanel på toppen av behållaren.  Denna sopbehållare är mycket lämplig på platser med 

mycket folk och en stor mängd avfall under kort tid, till exempel på festivaler eller på 

fotbollsarenor.  Avfallet pressas samman 5 till 8 gånger av den inbyggda avfallspressen.  

En sensor tillsammans med GPS-systemet resulterar i en mycket effektiv avfallshantering.  

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.

WasteMate 240

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 240 liter
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Material
Dörr och behållare      Pulverlackerat stål 2 mm
Inmatningssystem     Rostfritt stål 316 2 mm
Sockel       Rostfritt stål 304 3 mm
Fotpedal      Galvaniserat stål 8 mm

 

Dimensioner
Höjd       1.630 mm
Bredd inkl. gångjärn     690 mm
Djup       810 mm
Inkastshöjd       1.300 mm
Inkastsbredd       385 mm
Inmatningsöppning, öppen modell    385 x 140 mm
Inmatningsöppning, stängd modell    385 x 125 mm
Vikt utan hjulförsedd sopbehållare    185 kg
Volym hjulförsedd sopbehållare     240 liter

Tekniska specifikationer
Kompaktortyp      Elektrisk linjärpress
Batterityp      12V, 41Ah gel
Antal batterier      1
Elförsörjning       115W
Kompressionsförhållande (avfall)    > 5x (1.200 liter)
Kompressionsförhållande (fast food)   > 8x (1.920 liter)
Datauppkoppling     2G / 3G / 4G
Dataportal      cleancitymanager.com
Solpanelens kapacitet     30W

Standard      Optional
 Footpedal       1.8 litre ashtray set (stainless steel)   
 Solar panel       Sound system   
 LED filling level indicator     Second LED filling level on back
 Fill level sensor      Wheelie bin 240 litre HDPE, EN840-1
 Keyless (RFID) door control     RAL colour of choice > 10 pieces
 Blue LED night illumination     RFID Collector and Lock pass
 GPS positionering      Waste bags, extra strong
 Remote (un)lock control     Application Programming Interface (API)
 Non-stop throw in      CleanCityManager, extension
 Compact loader, compatible      Wrapping, signage
 CleanCityManager, first year free    Concrete foundation 600 x 600 x 200 mm, 172,8 kg 
 Soft close hopper system     Galvanized foundation plate 985 x 960 x 12 mm, 90 kg
 Installation and lifting set     Anti-grafitti coating

        Parts in stainless steel 304 of 316
        Service and installation agreement
        Closed hatch in combination with foot pedal
 


