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SEMI-UNDERJORDISKA AVFALLSSYSTEM

BAGIO
ETT SÄCKSYSTEM FÖR
ALLA AVFALLSTYPER

SKAPA PLATS
FUNKTION & FLEXIBILITET
MÅNGSIDIG MÄSTARE

GRÄV NED AVFALLET

CERTIFIERINGAR

Med sin volym över och under
jord erbjuder BAGIO en kapacitet
på upp till 5 m³ och sticker ut med
sitt diskreta utseende och enkla
installation. Den smidiga designen
gör BAGIO till ett kostnadseffektivt
alternativ till konventionella
avfallsbehållare. De är lätta att
känna igen som insamlingsplatser
och kräver inga ytterligare
säkerhetssystem, vilket är fallet med
helt underjordiska system.

BAGIO-systemen är verkliga
utrymmesmagiker. Med en höjd
på strax under en meter är de
barriärfria och lätta att nå för alla. De
håller inte bara obehaglig lukt borta
från bostäder och därmed
ökar livskvaliteten utan de frigör
även utrymme för grönområden,
lekplatser eller parkeringsplatser.
En BAGIO kan ersätta upp till fem
1100-litersbehållare.

PWS tar alltid hänsyn till hela
logistik- och tillämpningskedjan vid
design av produkter, innefattande
krav på fyllning, tömning, hantering, hälsa och säkerhet. Säckarna
för det nya systemet uppfyller ISO
21898-standarderna. BAGIO är
certifierat i enlighet med den europeiska standarden EN 13071.

3 stycken BAGIO 5m³
kan ersätta 30 stycken
660 liters kärl

Skanna QR-koden för
att se film om BAGIO II

DE OLIKA VERSIONERNA
Diameter

Large

Medium

Small

Dubbel trumma

Minilock (en eller två öppningar)

Minilock (en öppning)

Minilock (en öppning)

Kort

BAGIO L kort 3,0 m³

BAGIO M kort 1,8 m³

BAGIO S kort 0,9 m³

Lång

BAGIO L lång 5,0 m³

BAGIO M lång 3,0 m³

BAGIO S lång 1,2 m³

SÄKERHET

VID ALL ANVÄNDNING

LÄTTHANTERLIGT SÄCKSYSTEM
Avfallet deponeras genom en lättåtkomlig öppning och
förvaras i systemet delvis under jord. Olika typer av lås finns
tillgängliga för att förhindra obehörig åtkomst. Vid tömning
lyfts locket inklusive innerbehållare (säck eller bio-tub) från
plastbehållaren och placeras ovanför uppsamlingsfordonet. En
specialmekanism låter säcken öppnas och stängas igen efter
tömning.
KRAFTIG SÄCK
Den återvinningsbara säcken i två skikt är tillverkad av vävd polypropen. Det yttre lagret stabiliserar och stöder vikten. Innerlagret
skyddar den yttre säcken från smuts och skador. Beroende
på avfallstyp (t.ex. glas) rekommenderar vi en förstärkt säck.
EFFEKTIV TÖMNING
Den nedre delen av säcken försluts med en repmekanism. Vid
tömning över uppsamlingsfordonet aktiveras en mekanism
genom att dra i repet och säcken öppnas. Efter tömning dras
säcken igen och mekanismen återaktiveras. Med en markhöjd
på 900 mm finns det ingen risk för att falla ner i behållaren.
Dessutom är systemet skyddat från penetrering av grundvatten
och regnvatten.
ROBUST YTTERBEHÅLLARE
Locket och behållaren tillverkas med hjälp av en rotationsgjutningsprocess. Behållarens kraftiga övre kant stöder tömningssystemet som består av lock, lyftsystem och säcksystem. Locket
skyddar mot regnvatten och det förenklar återinsättning av
avfalls- och återvinningsenheten efter tömning.

FLEXIBILITET TACK VARE
TVÅ INSTALLATIONSDJUP

FÖRANKRINGSSYSTEM
BAGIO-systemet levereras komplett med förankringsplattor. De skyddar
effektivt systemet mot inverkan av grundvatten.

Vad som började som en ekonomisk
halvunderjordisk systemvariant för
rastplatser eller öppna offentliga
utrymmen är nu även väletablerat
till bostadshus, tack vare det stora
utbudet modeller.
Det lägre installationsdjupet på
500-600 mm i den korta versionen
är lättare att installera i områden
med befintliga ledningar och
dräneringssystem. Det djupare
installationsdjupet på 1750 mm ger
mycket utrymme för avfall i områden
med mycket rörelse.
De funktionella och användarvänliga
öppningarna i åtkomlig höjd för
personer med nedsatt rörlighet
underlättar avlägsnande av avfall
och återvinningsbart material. Det
lättömliga säcksystemet föredras
av många avfallshanteringsföretag.
Tömningssystemet med en krok
erbjuder snabb tömning av endast en
person och spar på dyra lyftverktyg.

SYNLIG & FLEXIBEL

FÖR ÖKAD SORTERING

ENKEL OCH FUNKTIONELL!
Med paneldesignens ytstruktur ser
BAGIO bra ut även utan beklädnad.
De kan anpassas tack vare olika externa beklädnadsalternativ, inklusive
plastpaneler i olika trädesign, komplett beklädnad med aluminiumpåt,,
ett fototryck eller en annonsbanner
(se bilden nedan).

RAL 7040 Ljusgrå

Aluminium

Trämönster

Trämönster i olika
färger

RAL 7016 Antracit
Standardfärg

RAL 7021 Mörkgrå

Det är bara din
kreativitet som sätter
gränser.
Modern banner
teknologi anpassas för
alla miljöer.

Utan dekoration

HELTÄCKANDE STANDARD

2-I-1 FÖRDELA AVFALLET BÄTTRE
BAGIO L-versionen finns också med
en dubbel kammare med två säckar
inuti eller med endast dubbelsidiga lock. Det senare gör tillgängligheten lättare i mycket frekventa
områden och utnyttjar hela påsens
kapacitet. Alla lock kan utrustas med
lås.

DUBBEL TRUMMA
BAGIO L-versionen kan utrustas
med en dubbel trumma i rostfritt stål.
Detta gör det möjligt att utrusta den
med alla vanliga system för åtkomstkontroll och åtkomstbegränsning,
vilket gör den till en utmärkt gemensamhetslösning i bostadsområden.

- Låg vikt och robust tack vare
rotationsgjutningsprocessen
- Återvinningsbar HDPE med högt
UV- motstånd
- Tack vare den stabila
designen krävs ingen ytterligare
höljesförstärkning
- Säcksystem med dubbla lager för
hög stabilitet
- Vävda polypropenpåsar
- Mycket lång livslängd
på produkterna med låga
underhållskostnader

BIO BAGIO FÖR MATAVFALL
Specialkrav måste uppfyllas för
insamling av biologiskt avfall. För
att undvika vätskeansamlingar på
behållarens botten används en inre
behållare med en bottenlucka istället
för ett säcksystem.

Låsvariant

TILLVAL
Olika återvinningsinsatser
Skräddarsydd utsmyckning
Säckmaterial: standard, glas, brandtåligt
Flera olika låssystem
IRDC-system (åtkomstkontrollsystem)
Nivåmätningssystem
Fyrpunktsystem för tömning
BIO innerbehållare

Dessa tekniska uppgifter kan komma att ändras. Produkterna innehåller inga ämnen från SVHC-listan från Europeiska kemikaliemyndigheten
(ECHA).

PWS – VI VÄRDESÄTTER DITT ÅTERVINNINGSBARA AVFALL

AVFALLSKÄRL

UNDERJORDSYSTEM

MOBILA KÄRL FÖR AVFALL

HALVT ELLER HELT NEDGRÄVT

OCH ÅTERVINNING

ÅTERVINNINGSSTATIONER

BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFALL

BIO SELECT

MOBILA BRÄNSLETANKAR

KÄRL FÖR ORGANISKT AVFALL

MOBILA TANKAR FÖR OLJEBYTEN

SERVICE

OFFENTLIGA MILJÖER

KÄRLHANTERING

PAPPERSKORGAR

DISTRIBUTION, INSAMLING OCH

KÄLLSORTERINGSMÖBLER

ÅTERVINNING. REGISTRERING

PWS är en del av ESE, som är Europas ledande tillverkare av lösningar för tillfällig förvaring av avfall
program som erbjuder allt från kärlhantering till återvinning av gamla kärl, distribution och registrering
av kärl. Vi arbetar ständigt för att möta våra kunders behov. I den processen följer vi principen om
högsta möjliga hållbarhet från produktutveckling till produktion och transport.
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Utvecklar framtidens avfallssystem

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar

och återvinningsbara material. Vårt omfattande produktsortiment kompletteras med vårt fullservice-

