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CONTENTORES BASCULANTES ABERTOS “STANDARD”
Fabricados em chapa de aço, de 2 mm, com pintura eletrostática. Sistema de descarga autónoma
ou manual. Para o manuseamento de metais, sucata, madeira, gravilha, cimento, etc.
Deslocação com empilhador ou stacker. Outras cores por pedido.

CONTENTORES BASCULANTES P/ RESÍDUOS

Torneira de
escoamento 
(acessório)

Descarga
manual

Utilize a cor adequada
ao tipo de resíduos

2000
kg

PlásticoPapel Têxtil Compostagem Vidro MetalContaminadoPerigo
Ambiental

ACESSÓRIOS

Fecho para garfos Espaçadores Tampa plana Rodízios

Descarga
autónoma
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CONTENTORES P/ RESÍDUOS

Fecho para garfos Espaçadores Mecanismo de
basculamento

Rodízios

CONTENTORES BASCULANTES ABERTOS “HEAVY DUTY”
Contentores concebidos para a descarga de resíduos pesados. Construção em chapa de aço,
com espessura de 3 mm
Frente rebaixada facilita o enchimento. Sistema de descarga autónoma ou manual.

ACESSÓRIOS

2500
kg

Descarga
manual

Descarga
autónoma

Torneira de
escoamento 
(acessório)
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CONTENTORES BASCULANTES FECHADOS
Proporcionam um manuseamento mais higiénico. A tampa pode ser aberta por ambos os lados
(frente e retaguarda). Sistema de descarga autónoma ou manual.
Deslocação com empilhador ou stacker.

CONTENTORES P/ RESÍDUOS

ACESSÓRIOS

Fecho para garfos Espaçadores Mecanismo de
basculamento

Rodízios

Descarga
autónoma

Descarga manual

Torneira de
escoamento 
(acessório)

2000
kg
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CONTENTORES P/ RESÍDUOS

CONTENTORES BASCULANTES DE ALTURA REDUZIDA
Adequados a posicionamento em locais de altura reduzida. O enchimento é mais fácil, poupando esforço de 
elevação. A descarga manual é efetuada por meio de uma dobradiça robusta que atravessa o eixo.
Equipados com um pedal de molas no estrado para descarga autónoma.

ACESSÓRIOS

Descarga
manual

Descarga
autónoma

Torneira de
escoamento 
(acessório)

1500
kg

Fecho para garfos Espaçadores Mecanismo de
basculamento

Rodízios
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CONTENTORES P/ RESÍDUOS

CONTENTORES COM FUNDO REBATÍVEL
Contentores práticos e adequados a todos os tipos de resíduos. O fundo abre totalmente,
o que proporciona uma descarga fácil. Descarga autónoma e fecho automático.
São empilháveis. Deslocação com empilhador ou stacker.

800
kg

ACESSÓRIO DETALHES

Tampa plana Cavidades para garfos Sistema autónomo de
abertura e fecho

Descarga
autónoma
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CONTENTORES COM FUNDO REBATÍVEL
Tipo RB
Construção cilíndrica, em chapa de aço. Abertura do fundo por cabo, operado pelo condutor no empilhador.
Fecho automático. Pode ser deslocado por empilhador ou guindaste.

CONTENTORES P/ RESÍDUOS

Tampa em alumínio

Acessórios

Rodízios (4)

500
kg

 Empilhável
 Abertura do fundo por cabo,

  operado pelo condutor no empilhador

   paletes, empilhador ou 
   guindaste

Tipo BKB 2000
kg

(estas cores são meramente indicativas; não reproduzem as cores RAL com exatidão)

Utilize a cor adequada
ao tipo de resíduos RAL 2000 RAL 3000 RAL 6011 RAL 7005 Galvaniz.RAL 5012
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CONTENTORES COM FUNDO REBATÍVEL SB / FB
Proporcionam um manuseamento mais higiénico. Empilháveis, tornam o transporte compacto e menos oneroso. 
Descarga por cabo. Fecho automático do fundo, no contacto com o pavimento. Os rodízios podem ser aplicados 
posteriormente. Deslocação com empilhador ou stacker. FB pode ser deslocado com porta paletes. 

CONTENTORES P/ RESÍDUOS

ACESSÓRIOS

1500
kg

SB

2000
kg

Rodízios (SB) Guias de descarga (FB)Tampa galvanizada (SB) Tampa galvanizada (FB)

(estas cores são meramente indicativas; não reproduzem as cores RAL com exatidão)

Utilize a cor adequada
ao tipo de resíduos RAL 2000 RAL 3000 RAL 6011 RAL 7005 Galvaniz.RAL 5012

FB
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CONTENTORES C/ TAMPA DESLIZANTE
Tampa em aço galvanizado, à prova de água, com sistema de molas. Possui 2 pegas. Descarga por cabo,
operado pelo condutor no empilhador. Rodízios (acessório) podem ser adaptados posteriormente. 
Disponíveis travão de descarga e dipositivo para reboque (acessórios).

ACESSÓRIOS

Travão de descarga

CONTENTORES P/ RESÍDUOS

Rodízios Engate e barra de reboque

1500
kg

Travão de descarga
(Acessório)

(estas cores são meramente indicativas; não reproduzem as cores RAL com exatidão)

Utilize a cor adequada
ao tipo de resíduos RAL 2000 RAL 3000 RAL 6011 RAL 7005 Galvaniz.RAL 5012
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CONTENTORES P/ “BIG BAGS”

TRAVESSAS P/ “BIG BAGS”

São apresentadas soluções simples e seguras para descarregar e transportar “big bags”.
Os contentores possuem 4 ganchos para suspensão das alças, ou incluem suporte integrado.
No transporte existem soluções de suspensão para empilhador e para guindaste (suporte tubular).

CONTENTORES - SILOS

TRAV

Suporte tubular robusto,
com travamento p/ suspensão 
das alças

P/ empilhador, com 4 ganchos
giratórios para suspensão das 
alças

Solução simples e segura para
transporte e descarga de cargas
a granel para “BIG BAGS”

P/ empilhador, com 4 pontos 
de apoio para suspensão das 
alças

GS”

(estas cores são meramente indicativas; não reproduzem as cores RAL com exatidão)

Utilize a cor adequada
ao tipo de resíduos RAL 2000 RAL 3000 RAL 6011 RAL 7005RAL 5012
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CONTENTORES DE RECOLHA
O design destes contentores possibilita a recolha de cargas a granel, de forma simples e segura.
Na recolha, a extremidade do contentor funciona como uma pá, agregando e descarregando as cargas a granel.
Possibilidade de sistema hidráulico para controle da descarga.

CONTENTORES DE RECOLHA

(estas cores são meramente indicativas; não reproduzem as cores RAL com exatidão)

Utilize a cor adequada
ao tipo de resíduos RAL 2000 RAL 3000 RAL 6011 RAL 7005RAL 5012
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CONTENTORES P/ OBRAS

TRAVESSA BASCULANTE

Empilháveis, estes contentores são indispensáveis em obras de restauro, modernização e construção em geral. 
Os modelos podem ser adaptados à aplicação pretendida: nervuras interiores e porta rebatível para carro de mão. 
Cones de suspensão podem ser adaptados para descarga com a travessa basculante (Acessório).

CONTENTORES P/ OBRAS

1500
kg

Porta rebatível para descarga com carro de mão

Cones
de suspensão
(Acessório)

nsão
io)

(estas cores são meramente indicativas; não reproduzem as cores RAL com exatidão)

Utilize a cor adequada
ao tipo de resíduos RAL 2000 RAL 3000 RAL 6011 RAL 7005 Galvaniz.RAL 5012



CONTENTORES MÓVEIS P/ RESÍDUOS

CARROS CONTENTORES
Contentores móveis, fornecidos com rodízios giratórios, sendo 2 com travão. 
São indicados para utilização em pavimentos interiores, ideais para cargas mais ligeiras.
Fabricados em chapa de aço. Rebordo duplo no topo.
Descarga manual.

800
kg

1000
kg

Torneira de
escoamento
(Acessório)

Incluída torneira e 

(estas cores são meramente indicativas; não reproduzem as cores RAL com exatidão)

Utilize a cor adequada
ao tipo de resíduos RAL 2000 RAL 3000 RAL 6011 RAL 7005RAL 5012
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CONTENTORES P/ RESÍDUOS

CONTENTOR BASCULANTE EM AÇO INOX
Contentor basculante em aço inox, ideal para a Indústria Alimentar. Opção em Aço Inox AISI 316 permite
proteção em ambientes quimicamente agressivos, com risco de explosão. Sistema de descarga autónoma ou 
manual. Arestas reforçadas aumentam a robustez. Deslocação com empilhador ou stacker.

2000
kg

4 Rodízios (Acessório)

Descarga
autónoma


