BAGIO SEMI-NEDGRAVET AFFALDSSYSTEM

SMART HÅNDTERING AF STORE AFFALDSMÆNGDER

BAGIO

SEMI-NEDGRAVET AFFALDSHÅNDTERING

BAGIO DELVIST NEDGRAVET AFFALDSSYSTEM

EN POSE FULD AF

MULIGHEDER

BAGIO
Den perfekte løsning overalt, hvor
der genereres store mængder affald, for eksempel i parker hvor standardcontainere er utilstrækkelige.
BAGIO giver en stor “usynlig” volumen, og er med sin bekvemme indkasthøjde meget brugervenlig.
Affaldet komprimeres kontinuerligt
af tyngdekraften, efterhånden som
der smides mere affald oveni.

Dette medfører en nedsat tømningsfrekvens.
Den miljøvenlige standardudgave
af BAGIO kommer uden beklædning, men kan tilpasses individuelt
i hvert enkelt tilfælde med farver og
beklædning, så den matcher brugerens ønsker og ikke mindst det miljø
den skal placeres i.
BAGIO er en god og yderst effektiv
løsning indenfor moderne delvist
nedgravede affaldssystemer.

Indre pose

Synlig del af beholderen.
Forskellige typer af beklædning
kan tilvælges.

Et smart posesystem, lavet af genanvendelig polypropylen anvendes i
stedet for en solid indvendig foring.
Som følge af den reducerede vægt,
er der ikke behov for specialbil ved
tømning, dette kan udføres af en almindelig lastbil med kran.

TILVALGSMULIGHEDER
Forskellige genbrugsindkast
Yderbeholder,
gemt under jorden.

Inderpose i 3 forskellige materialer
Måling af fyldmængde.
IRDC system (bruger-adgangs kontrol)
Kamera informationssystem
4 punkts system for tømning
Beklædning i forskellige materialer.
Låsesystem
Forankringssystem
50 l. tank til væskeopsamling (BIO)

PRODUKTION
BAGIO systemet produceres på fabrikker, som er certificeret i henhold
til ISO-standard 9001.
BAGIO er produceret i UV stabiliseret LDPE plast, der i kraft af rotationsstøbning er sikret høj modstand
mod slag og korrision. Derved sikres
lang holdbarhed på beholderne.
Dobbeltlags posesystem (standardudgaven) sikrer høj stabilitet. Posen
er fremstillet af genanvendeligt polypropylen materiale.

FUNKTIONEL AFFALDSLØSNING
PWS tager altid hensyn til hele processen, fra logistikken til designproceduren, hvor krav vedr. påfyldning, tømning og håndtering samt
sundheds- og sikkerhedsmæssige
spørgsmål tilgodeses.

BAGIO er ekstrem funktionel og er
i fuld overensstemmelse med gældende standarder. Posen til det nye
system er i overensstemmelse med
EN 13071/ISO 21898.

TØMNING
BAGIO er yderst nem at håndtere
også ved tømning. Der behøves ingen specialbil, en almindelig lastbil
med kran og enkeltkrog kan klare
arbejdet.
Sækken er monteret i låget, og skal
ikke løsnes ved tømning, hvilket forenkler tømningen yderligere.
Processen kan klares af én mand.

Tekniske detaljer

			
BIO BAGIO*

BAGIO 1

BAGIO 3

BAGIO 5

Volumen (m3)

0,6

1,3

3

5

Max belastning, pose (kg)

600

1500

1500

2000

A Installations dybde (mm)

1750

1750

1750

1750

B Synlig højde (mm)

1250

1250

1250

1250

C Diameter låg (mm)

1150

1150

1500

1820

*Bio BAGIO: Standard BAGIO leveres med løse poser - Bio BAGIO leveres med
en fast beholder.
Produktet indeholder ingen stoffer der optræder på SVHC listen fra European Chemicals Agency (ECHA)
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AFFALDSSYSTEMER

FARLIGT AFFALD

PAPIRKURVE OG PARKUDSTYR

SERVICE

ENERGY SAVING + MATERIAL OPTIMISATION + CO2 REDUCTION
ENERGIBESPARELSE + MATERIALEOPTIMERING + CO
REDUKTION
2

Kontinuerlig
udviklings- og
forbedringproces

Modulopbyggede
produkter

Affaldsforebyggelse

Korte afstande

Produktionsoptimering

Genanvendelse

= BÆREDYGTIGHED + OMKOSTNINGSEFFEKTIVT
= PRICE AND PLANNING CERTAINTY

BÆREDYGTIGT
PRODUKTDESIGN
• lav vægt - højest RAL kvalitet
• modulopbygget design
• transportoptimeret
• genanvendelige materialer
• lavere støjemission

BÆREDYGTIGT
PRODUKTIONSKONCEPT
• op til 100% genbrugsmateriale
• lavt energi og vandforbrug
• 100% Grøn Energi
• "Nul skrald" princip
• kort vej til kunden

BÆREDYGTIG OG
SUCCERIG VIRKSOMHED
• højeste produktkvalitet
• reduceret CO udledning
2
• optimeret forsyningskæde
• pris- og planlægningssikkerhed
• opnå fortsatte mål for bæredygtighed

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

VI TAGER ANSVAR!

