
    Avfallsbeholdere



Tenk globalt - handle lokalt

Miljøet bevares gjennom profesjonell håndtering av hele verdikjeden. Ulike krav og 
utfordringer må ivaretas for å sikre og behandle avfallet på en god måte. Dette er 
utgangspunktet for dialogen mellom deg som innkjøper og våre erfarne konsulenter.

Å bruke riktig produkt er viktig, uansett hvilken type avfall som skal håndteres. 

Bevar miljøet
Avfall er en ressurs som kan benyttes som råstoff for nye produkter og tjenester gjennom 
gjenbruk og materialgjenvinning. Tidligere var avfallshåndteringen først og fremst sett som et 
problem og en kilde til forurensing. I dag er ressursperspektivet blitt viktigere i avfallspolitik-
ken, både i Norge og internasjonalt. Vi har mye uberørt natur, rent vann og frisk luft i Norden, 
men det er nødvendig å holde et skarpt øye med miljøet vårt hvis kommende generasjoner 
også skal kunne ha glede av dette.

Accon leverer miljøvennlige emballasjeløsninger og produkter med høy kvalitet!
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Avfallsbeholdere
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Riktige løsninger 
En god dialog for å avdekke din bedrifts behov, gir oss en mulighet til å finne frem 
til  riktige produkter og løsninger. 

Forskjellige typer avfall krever ulike tilpasninger. For håndtering av avfall tilbyr vi 
både beholdere, plastcontainere og storsekker. 

• Innenfor helsevesenet skal smittefarlig avfall, skalpeller, nåler og lignende håndteres. 
• Farlig avfall og kjemikalier må fraktes i spesialtilpassede beholdere eller storsekker. 
• Kildesorteringsløsninger til husholdningsavfall leveres i mange ulike varianter.
• Byggavfall kan samles opp i storsekker.
• Battericontainere for innsamling av bilbatterier.
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God dialog og samarbeid
Det er viktig å avdekke om deres behov løses best med bruk av standardbeholdere eller 
om din bedrift trenger beholdere med spesialtilpasninger.

Accon jobber aktivt for å sikre et godt og langvarig kundeforhold. Vi har i mange år 
arbeidet med produkter og løsninger for avfallshåndtering, og streber alltid etter å gi dere 
trygghet gjennom hele leveransen. 

Accon er eksperter på avfallsbeholdere, og våre konsulenter har et høyt kvalitets- 
og detaljfokus. 

” Trygghet gjennom hele leveransen”

Avfallsbeholdere
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Spesialtilpasninger av avfallsbeholdere:
Still oss gjerne spørsmål om dere ønsker å vite mer om hvilke tilpasninger og muligheter som 
finnes. Under er noen eksempler på produkter og løsninger.

• Kamløft er standard, men beholderen kan alternativt leveres med krokløft.
• Lokk med ulike innkast tilpasset forskjellige typer avfall.
• Lokk med ulike låsevarianter.
• Beholder med pedal for åpning av lokk. 
• Spesialtilpassede beholderene for batterier, farlig gods eller kjemikalier.
• Hjul leveres i ulike varianter, med eller uten lås. 

 

” Velg riktig beholder som er tilpasset avfallet”

Tilpasninger og detaljer
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2 hjuls beholdere

Fra 40 til 360 liters 
avfallsbeholdere

Vi lagerfører standard avfallsbeholdere i høy kvalitet. 
Modeller i flere størrelser, farger og varianter. 
Beholderen er enkel å rengjøre.

w

60 liter 

80 liter 

140 liter 

• Størrelse (BxDxH): 480 x 540 x 950 mm
• Hjul Ø: 200 /250 x 50 mm
• Maks totalvekt: 60 kg
• Vekt: 9 kg

120 liter 

• Størrelse (BxDxH): 480 x 540 x 1075 mm
• Hjul Ø: 200 /250 x 50 mm
• Maks totalvekt: 84 kg
• Vekt: 10 kg

Beholdere for kommunal 
sektor, renovasjonsselskaper, 
varehandel, helseinstitusjoner 
o.l. for kildesortering og 
håndtering av ulike typer 
avfall.

Beholder og lokk kan leveres i 
ulike farger.

• Størrelse (BxDxH): 450 x 550 x 920 mm
• Hjul Ø: 200 x 50 mm
• Maks totalvekt: 50 kg
• Vekt: 7 kg

• Størrelse (BxDxH): 445 x 500 x 917 mm
• Hjul Ø: 200 x 50 mm
• Maks totalvekt: 50 kg
• Vekt: 8 kg

240 liter 
• Størrelse (BxDxH): 580 x 707 x 1050 mm
• Hjul Ø: 200 /250/300 x 50 mm
• Maks totalvekt: 112 kg
• Vekt: 12 kg

360 liter 
• Størrelse (BxDxH): 625 x 860 x 1099 mm
• Hjul Ø: 300 x 50 mm
• Maks totalvekt: 155 kg
• Vekt: 15 kg

40 liter trillebeholder
• Størrelse (BxDxH): 475  x 400 x  520 mm
• Hjul Ø: 80 mm
• Maks totalvekt: 40 kg 
• Vekt: 3,4 kg

NYHET! 40 liters trillebeholder 
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4 hjuls beholdere

EU standard: EN 840
RAL - GZ 951/ 1

Fra 660 til 1100 liter 
avfallsbeholdere

660 liter
• Størrelse (BxDxH): 1255 x 766 x 1100 mm
• Hjul Ø: 200 x 50 mm
• Maks totalvekt: 310 kg
• Vekt: 36,5 kg

770 liter
• Størrelse (BxDxH): 1255 x 776 x 1230 mm
• Hjul Ø: 200 x 50 mm
• Maks totalvekt: 360 kg
• Vekt: 38,5 kg

1000/ 1100 liter
• Størrelse (BxDxH): 1200 x 1115 x 1210 mm
• Hjul Ø: 200 x 50 mm
• Maks totalvekt: 510 kg
• Vekt: 46,5 kg

Standard container har kamløft, men den kan 
alternativt bestilles og leveres med krokløft/ 
sideløft.

Beholdere for kommunal sektor, helseinstitusjoner,
renovasjonsselskaper, varehandel o.l. for kildesortering 
av ulike typer avfall.

TEKNISK INFORMASJON

• HDPE Polyethylene plast
• UV behandlet - bevarer fargene
• Kamløft som standard
• Lokk med støydemping
• Tåler de fleste kjemikalier
• Beholder kan gjenvinnes
• Merking etter ønske
• Temperatur: - 40 til + 80 C

Lokk kan leveres med ulike typer innkast for 
papir, glass og metall, plast, restavfall m.m.
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Optimale løsninger!  

Renovasjonsarbeidere og beboere opplever mindre støy fra slamrende lokk når beholderne 
fylles og tømmes, fordi lokkene er designet med en støydempende effekt. 

Beholderen plasseres enkelt på bilens kamløft, og løftekanten har ekstra forsterkninger for å 
hindre brekkasje. Formen på beholderen er konisk og gjør at tømmingen av innholdet foregår 
raskt.

Produktoptimering
Vi benytter en liste med sjekkpunkter som hjelper oss til å stille de riktige spørsmålene 
for å avdekke deres behov og levere optimale produkter og løsninger.

Service
Accon jobber aktivt for å sikre et langvarig kundeforhold gjennom et godt samarbeid og gode 
prosesser. Vi streber etter å gi en høy servicegrad med god dialog og kundebehandling, 
kvalitetsgarantier og sikre leveranser.
 

CSR/Troverdighet
Vår miljøpolicy og vårt engasjement er grunnleggende når vi bygger langvarige 
kunderelasjoner. Vi arbeider aktivt for å minimere negativ miljøpåvirkning, gjennom bevisste 
valg av råvarer, leverandører og transport.

 

Logistikkløsninger
Produksjon foregår i Europa med direkte transport, eksakte utleveringer og leveringstider. 
Våre leveranser utføres av selskaper som er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. 

Internasjonal tilstedeværelse
Vi har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland. I tillegg har vi egne 
internasjonale representanter og kvalitetskontollører.  
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Avfallsbeholder med lang levetid  

VIKTIG! 
Unik konstruksjon gjør at avfallsbeholderne tåler slag og røff behandling.
Dette fordi materialet er svært elastisk og derfor gir beholder og lokk overlegen styrke.

Bunn 
Ekstra forsterkning i bunnen 
av beholderen.

Profilering
Trykk av logo/ klisje direkte 
på beholderens front eller 
bakside, og/ eller på lokket.
 

Løftekam - 
Høy kvalitet
Forsterkingene gjør at 
beholderne tåler røff 
behandling under 
tømming.

RFID
Beholderen er klargjort for 
montering av RFID-brikke
under løftekammen.

Forsterkning i front og side 
Forsterkingene gjør at beholderne 
tåler høy belastning under bruk og 
tømming.

Lokkets utforming
Lokkets utforming gir redusert 
støy ved lukking, og har ekstremt 
holdbare fester for lokk. 
Utformingen gjør at lokket ligger 
stabilt selv i sterk vind, og det er 
designet slik at vann og snø raskt 
renner av. 

Håndtak
Ergonomisk utformet og solid 
håndtak.
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TEKNISK INFORMASJON

• Bokser i PP plastmateriale. 
• Sikker håndtering av skarpe gjenstander.
• Håndtak for enkel transport av boksen.
• Lokk med system for avhending av nåler.
• Lokk for midlertidig og permanent lukking.
• Avgir ingen giftige stoffer ved forbrenning.
• Merking i.h.ht  BS7320: 1990 Standard.
• Oppfyller BS EN ISO 23907: 2012.

Risikobeholdere

2 ltr - 3,5 ltr - 6 ltr 
for kanyler og risikoavfall

Beholdere for håndtering av risikoavfall i 
helsevesenet. Lokkene er utformet for enkelt å 
kunne avhende nåler og skarpe gjenstander.

w

2 liter rund beholder

3,5 liter rund beholder

4 liter 

• Volum:  5.5 Liter
• Topp: Ø 205 mm
• Bunn: Ø 185 mm
• Høyde  215 mm

6 liter rund beholder

• Volum:   3.5 Liter
• Topp:  180 x 180 mm
• Bunn:  150 x 150 mm
• Høyde 230 mm

• Volum:   3.2 Liter
• Topp: Ø 180 mm
• Bunn: Ø 160 mm
• Høyde 170 mm

• Volum:  1.6 Liter
• Topp: Ø 140 mm
• Bunn: Ø 106 mm
• Høyde 190 mm

6 liter 
• Volum:   5 Liter
• Topp:  180 x 180 mm
• Bunn:  150 x 150 mm
• Høyde 310 mm

Beholder for sikker håndtering av skarpe og 
stikkende gjenstander.

4 ltr - 6 ltr 
for skarpe gjenstander

Merking i.h.h.t BS7320: 1990 Standard
Oppfyller BS EN ISO 23907: 2012 
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Risikobeholdere

25ltr - 40 ltr - 50tlr - 60 ltr 
Flatpakkede esker for risikoavfall

25 liter
• Volum:   25 Liter
• Vekt: 250 gr
• Maks lastevekt: 2,5 kg
• Størrelse: 350 x 240 x 300H mm

40 liter
• Volum:   40 Liter
• Vekt:  300 gr
• Maks lastevekt:  4,5 kg
• Størrelse: 365 x 270 x 390H mm

50 liter
• Volum:  50 Liter
• Vekt:  340 gr
• Maks lastevekt:  6,5 kg
• Størrelse: 365 x 270 x 490H m

60 liter
• Volum:   60 Liter
• Vekt:  420 gr
• Maks lastevekt: 7 kg
• Størrelse: 365 x 270 x 590H m

Beholdere for klinisk-/ risikoavfall produsert av 
korrugert plast. Eskene har en termosveiset bunn 
og en indre plastpose som hindrer lekkasje og sikrer 
innholdet. Plastpose og strips for lukking følger 
med i pakken. Eskene har integrerte bærehåndtak.

30 ltr - 50 ltr - 60 ltr 
for klinisk-/ risikoavfall

UN 3291  

30 liter
• Volum:   28 Liter
• Vekt: 1,35 Kg
• Maks lastevekt: 15 kg
• Størrelse Lokk (BxD): 393 x 342 mm
• Høyde 343 mm

50 liter
• Volum: 48 Liter
• Vekt: 1,7 Kg
• Maks lastevekt: 27 kg
• Størrelse Lokk (BxD):  393 x 342 mm
• Høyde 493 mm

60 liter
• Volum: 59 Liter
• Vekt: 1,9 Kg
• Maks lastevekt: 30 kg
• Størrelse Lokk (BxD): 393 x 342 mm
• Høyde 620 mm

Beholder produsert av PP plastmateriale. Ved 
lukking av lokk, forsegles beholderen permanent. 
Løftehåndtak er intergrert i lokket.  Beholderen er 
miljøvennlig og frigir ingen giftige stoffer ved 
forbrenning.



www.accon.no
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