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art.nr. omschrijving

EN-7073007 heftruckopname t.b.v. MGB 660/770/1000, gemonteerd

Let op: alleen in combinatie met verstevigingsplaten of trekstangsysteem

Met dezelfde heftruck waarmee u een treintje containers trekt, kunt u 
deze ook leegmaken.

art.nr. omschrijving

MGB 05 trekstangsysteem t.b.v. MGB 660/770,  
incl. richtingvastzetters en montage

MGB 28 trekstangsysteem t.b.v. de MGB 1000/1100,  
incl. richtingvastzetters en montage

Containers koppel je los door het naar beneden drukken van de trek-
stang. Snel en handig.

Onze 4-wiel koppelsystemen worden gemonteerd tussen de wielen 
en de bak. Dit biedt maximale trekkracht en laat de container intact.

Onze 4-wiel afvalcontainers kunnen we voorzien van koppelsyste-
men, zodat u ze achter een trekker als een treintje kunt meenemen. 
Door de containers als een trein te koppelen verzamelt u tot zes 
containers in één rit en bespaart u dus een hoop tijd.

Driekantslot op DIN adapter, 
alleen op MGB 1100.

Papier-inwerpkap voor 660, 
770 en 1000 ltr. containers.

Metalen brievenbus.

Vrijwel alle opties die u op onze 
2-wielcontainers kunt krijgen, 
zijn ook beschikbaar voor de 
4-wielcontainers.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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art.nr. omschrijving

EN-7075106 pedaalopener voor 660 ltr. industrie uitvoering

EN-7075112 pedaalopener voor 770 ltr. industrie uitvoering

EN-7075119 pedaalopener voor 1000 ltr. industrie uitvoering

Let op: alleen in combinatie met verstevigingsplaten of trekstangsysteem

art.nr. omschrijving

EN-7075108 pedaalopener voor 660 ltr. ziekenhuis uitvoering

EN-7075110 pedaalopener voor 770 ltr. ziekenhuis uitvoering

EN-7075120 pedaalopener voor 1000 ltr. ziekenhuis uitvoering

Let op: alleen in combinatie met verstevigingsplaten of trekstangsysteem
art.nr. omschrijving

EN-7071038-2 verstevigingsplaten t.b.v. 
MGB 660/770

EN-7071001-2 verstevigingsplaten t.b.v. 
MGB 1000/1100

art.nr. omschrijving

EN-7071016-2 set universele  
versterkingsprofielen

KUNSTSTOF
CONTAINERS  

METALEN 
ACCESSOIRES

Verstevigingsplaten dienen als 
versterking bij UN gekeurde 
containers. Onze voetpedalen 
en heftruckopnames worden 
eraan gemonteerd. 

Pedaalopener van industriële kwaliteit, slankpedaal met ronde hoe-
ken, niet in combinatie met heftruckopname.

Heavy-duty pedaalopener van staal passend in combinatie met hef-
truckopname.

Het comfortpakket bestaat uit 
een gasdrukveer, waardoor je 
het deksel gemakkelijk en ge-
ruisloos kunt openen en sluiten.

Verstevigingsprofielen worden 
gebruikt bij containertreintjes 
op ruw terrein.

art.nr. omschrijving

MGB-GASDV comfortpakket
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