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Rätt till ändringar förbehålles.

ULTRA FILL Smart papperskorg
• Med sensor, komprimator och digital övervakning
• 120 eller 240 liter (motsvarande 600 eller 1 200 liter)
• Komprimerar 5–7 gånger
• Skapa uttryck med folie eller pulverlackering
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DIGITAL PLATTFORM SMART CITY MANAGER
• Åtkomst från dator, surfplatta eller mobil
• Få information om fel, tömningsbehov osv.
• Lås luckan direkt från appen
• Se statistik och historik
• Kommunicerar med driftsystem

TILLVAL:
• Integrerad fotpedal
• Integrerad askkopp
• Pulverlackering i valfri RAL-färg
• Foliering
• Hölje i rostfritt stål
• Betong- eller stålplatta
• Ljudmodul
• Invändig, värmeutlöst branddämpning

MATERIAL:
• Varmförzinkat, pulverlackerat stål och rostfritt stål
• Avfallskärl i plast

MÅTT:
Hölje: 2 mm stålplåt
Lucka: 1,5 mm rostfritt stål
Vikt: 140 kg (120 liter), 160 kg (240 liter)

MONTERING:
• Finns för fastbultning eller monterad på betong- eller stålplatta
• Avstånd från mark till överkant: 1 385 mm (120 liter), 1 480 mm (240 liter)

ULTRA FILL Smart papperskorg

ULTRA FILL ger mer plats för avfall och bättre kontroll över  
tömningen. Med sensor, komprimator och digital övervakning är 
ULTRA FILL själva kärnan i en smart avfallshantering. ULTRA FILL 
har en stilren form och är tillverkad helt i stål. Den kan pulverlac-
keras i alla RAL-färger eller folieras med stadsvapen, logotyp etc.

ULTRA FILL fungerar utan säckar och töms utan lyft. Avfallskärlet 
inuti rullas direkt till komprimeringsbilen.

Papperskorgen är vandalsäker, 100 % solcellsdriven och skyddad 
mot fåglar och skadedjur.

ULTRA FILL SMART PAPPERSKORG
• Solcellsdriven papperskorg med sensor, komprimator och kontrollplattform
• 120 liter eller 240 liter (motsvarande 600 eller 1 200 liter)
• Komprimerar 5–7 gånger
• Låses automatiskt när den är full
• Med plastavfallskärl av standardtyp
• Pulverlackerad i grått (RAL 7016) som standard
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DIGITAL PLATTFORM SMART CITY MANAGER
• Åtkomst från dator, surfplatta eller mobil
• Få information om fel, tömningsbehov osv.
• Lås luckan direkt från appen
• Se statistik och historik
• Kommunicerar med driftsystem

TILLVAL:
• Integrerad fotpedal
• Integrerad askkopp
• Pulverlackering i valfri RAL-färg
• Foliering
• Hölje i rostfritt stål
• Betong- eller stålplatta
• Ljudmodul
• Invändig, värmeutlöst branddämpning

MATERIAL:
• Varmförzinkat, pulverlackerat stål och rostfritt stål
• Avfallskärl i plast

MÅTT:
Hölje: 2 mm stålplåt
Lucka: 1,5 mm rostfritt stål
Vikt: 140 kg (120 liter), 160 kg (240 liter)

MONTERING:
• Finns för fastbultning eller monterad på betong- eller stålplatta
• Avstånd från mark till överkant: 1 385 mm (120 liter), 1 480 mm (240 liter)

ULTRA FILL Smart papperskorg

ULTRA FILL ger mer plats för avfall och bättre kontroll över  
tömningen. Med sensor, komprimator och digital övervakning är 
ULTRA FILL själva kärnan i en smart avfallshantering. ULTRA FILL 
har en stilren form och är tillverkad helt i stål. Den kan pulverlac-
keras i alla RAL-färger eller folieras med stadsvapen, logotyp etc.

ULTRA FILL fungerar utan säckar och töms utan lyft. Avfallskärlet 
inuti rullas direkt till komprimeringsbilen.

Papperskorgen är vandalsäker, 100 % solcellsdriven och skyddad 
mot fåglar och skadedjur.

ULTRA FILL SMART PAPPERSKORG
• Solcellsdriven papperskorg med sensor, komprimator och kontrollplattform
• 120 liter eller 240 liter (motsvarande 600 eller 1 200 liter)
• Komprimerar 5–7 gånger
• Låses automatiskt när den är full
• Med plastavfallskärl av standardtyp
• Pulverlackerad i grått (RAL 7016) som standard


