
Zařízení shodná s normami EN 13071-1:2008 a 
EN 13071-2:2008.

Prefabrikovaná šachta z betonu XS3, vyrobená v 
souladu s normou EN-206.

Dostupné objemy: 3 m3, 4 m3 a 5 m3.

Kontejnery vyrobené z pozinkované oceli a LHDPE 
se schopností retence výluhu až 3000 LP.

Horní platforma s povrchovou úpravou v podobě 
protiskluzného, ocelového, žebrovaného, žárově 
zinkovaného plechu nebo desky zapuštěné do 
povrchu.

62,4 LPA (dB) a 82,4 LWA (dB) v souladu s 
požadavky směrnice 2000/14/ES.
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82,4lwa (dB) 
Směrnice

2000/14/ES

460L 
Maximální 

objem

2.735Kg 
Nominální hmotnost

5.000Kg 
Maximální
hmotnost

VLASTNOSTI

VHOZOVÉ ŠACHTY

Milenium Europa EVO Austral Cité
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DÍLY

PERSONALIZACE A PŘÍSLUŠENSTVI

         PALETA  BAREV

Vhozové šachty jsou 
lakovány libovolnou barvou 
podle vzorníku RAL.

    SYMBOLY A POPISY

Individuálně uzpůsobené 
požadavkům zákazníků 
prostřednictvím symbolu 
/ loga
a informací o recyklaci.

    KONTROLA PŘÍSTUPU

Uzpůsobené pro systémy
kontroly nejznámějších
výrobců.

    KONTROLA NAPLNĚNÍ
   
Uzpůsobené pro systémy
kontroly nejznámějších
výrobců.

Varianty Milenium, Europa a Citè jsou vyrobeny 
z vysokohustotního polyetylenu.  Varianty EVO 
a Austral jsou vyrobeny z pozinkované nebo 
nerezové oceli. Dostupné s vhozovými otvory na 
sklo, papír a obaly, nebo s jednotlivým/dvojitým 
bubnem o objemu od 30 do 120 litrů a systémem 
zvedání víka pomocí pedálu.
Splňují nejpřísnější normy v oblasti přístupnosti. 
Nezávislé na systému zdvihání.

Vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu o 
tloušťce 2-3 mm nebo z LHDPE o tloušťce 7 mm. 
Dostupné objemy: 3, 4 a 5 m3. Výsypná dvířka se 
schopností retence výluhu až 300 litrů. Povrchová 
úprava horní platformy v podobě protiskluzného, 
jednodílného, ocelového, žárově zinkovaného 
žebrovaného plechu o tloušťce 3/5 mm nebo 
desky zapuštěné do povrchu (45 mm).

S možností regulace pro různé kontejnery ve 
stejné prefabrikované betonové šachtě. Funguje 
automaticky pomocí ovládaného protizávaží, 
kladek a vedení z nerezové oceli.
Vybavená vyspělým systémem pro odvod 
srážkové nebo okolní vody. Odolnost až 240 kg.

Těsná jednodílná šachta, vyrobená z odlitku 
ze samozhutňovacího betonu HA-35 (C40/50). 
Klasifikace XS3 v souladu s normou EN 206.

Vhozové 
šachty

Kontejner

Ochranná 
platforma

Prefabrikovaná 
betonová šachta
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SYSTÉM ZDVIHÁNÍ / VÝSYPU

Kinshofer Kinshofer FLEX Jeden hák Dva háky

DVOJITÁ DVÍŘKA JEDNOTLIVÁ DVÍŘKA

Dostupné systémy zdvihání: systém Kinshofer, dva háky a tři háky.

Kontejner vyrobený z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 
2 a 3 mm.

Dvojitá výsypná dvířka se schopností retence výluhu až 300 litrů.

Dvířka ovládaná pomocí centrálního jařma a pák z pozinkované
oceli.

Kontejnery na sklo jsou z výroby vybaveny izolací.

Dostupné systémy zdvihání: jeden hák.

Jednotlivá výsypná dvířka se schopností retence výluhu až 160 litrů.

Dvířka jsou ovládána pomocí centrálního zvedacího mechanismu, 
spouštěného mechanicky z popelářského vozu.

Kontejnery na sklo jsou z výroby vybaveny izolací.
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ROZMĚRY

                                       CELKOVÉ ROZMĚRY

SCV3  SCV4  SCV5

Délka / Šířka (mm)                  1980 x 1980        1980 x 1980        1980 x 1980    

Výška podzemní části

(s prefabrikovanou šachtou 4 m3) 2260 mm.          2260 mm.             .....

2670 mm.          2670 mm.         2670 mm. Výška podzemní části (s

prefabrikovanou šachtou 5 m3)

   
 Výška nadzemní části                 951 mm.               951 mm.           951 mm.    

Užitkový objem kontejneru                2910 dm3             3800 dm3         4730 dm3.    

                                                       ZÁTĚŽ A PLNĚNÍ SCV - KOVOVÝ KONTEJNER

ZÁTĚŽ A PLNĚNÍ

                                                          ZÁTĚŽ A PLNĚNÍ SCV - KONTEJNER LHDPE

                      Materiál                   Vlastní hmotnost                  Hmotnost náplně (1)       Zatížení bezpečnostní platformy

  SCV 3      Pozinkovaná ocel    600 kg   Obaly 1460 kg / Sklo 2420 kg  Do 240 kg

  SCV 4      Pozinkovaná ocel    625 kg   Obaly 1710 kg / Sklo 2735 kg  Do 240 kg

  SCV 5      Pozinkovaná ocel    655 kg   Obaly 1975 kg / Sklo 3565 kg (2)  Do 240 kg

(1) V závislosti na druhu odpadu, podle hustoty: 0,6 kg / litr pro sklo; 0,25 kg/ litr pro obaly.
(2) Nevhodný pro sběr skla s ohledem na značnou hmotnost.

                      Materiál  Vlastní hmotnost  Hmotnost náplně (1)  Zatížení bezpečnostní 

  SCV 3            LHDPE        460 kg  Obaly 1280 kg / Sklo 2260 kg  Do 240 kg

  SCV 4            LHDPE                           480 kg.                 Obaly 1475 kg / Sklo 2700 kg  Do 240 kg

  SCV 5            LHDPE                           510 kg.                 Obaly 1800 kg / Sklo 3440 kg (2)  Do 240 kg

  (1)V závislosti na druhu odpadu, podle hustoty: 0,6 kg / litr pro sklo; 0,25 kg/ litr pro obaly.
  (2) Nevhodný pro sběr skla s ohledem na značnou hmotnost.
 



SCV 
Podzemní kontejner s výsypem HDS

STAVEBNÍ INFRASTRUKTURA

Podzemní kontejnery SCV značky Contenur jsou navrženy s myšlenkou na snížení nákladů a zkrácení doby potřebné k 
realizaci nezbytné stavební infrastruktury. Zařízení jsou dodávána jako připravená k použití - stačí na ně jen instalovat 
vhozovou šachtu. Celkové rozměry konstrukce jsou navrženy tak, aby mohly být optimalizovány zemní práce a byl 
zajištěn optimální ukazatel naplnění kontejneru.

Během celého procesu instalace výrobku má zákazník k dispozici podporu technického oddělení firmy Contenur, aby 
bylo zajištěno správné zhotovení stavební infrastruktury. Spolupráce všech stran, které se účastní realizace projektu, je 
velmi důležitá. Dodáváme komplexní řešení, nikoli pouze vysoce kvalitní a odolná zařízení.

SERVIS

Kontejnery SCV firmy Contenur se vyznačují vysokou odolností a nízkými servisními náklady. Jsou navrženy pro 
instalaci v prostředí s nepříznivými podmínkami a jejich průměrná životnost činí více jak 15 let.

Avšak s ohledem na skutečnost, že se jedná o mechanická zařízení, doporučujeme pro zajištění dlouhé životnosti, 
hygieny a bezpečnosti jejich pravidelný servis a čištění. Společně s dodaným zařízením zákazník obdrží návod k 
obsluze, obsahující rozsah a frekvenci doporučované údržby.

3 m 4 m 5 m


