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CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

...made by



Afwerking vuurverzinkt

De ADR stelt bijzonder eisen betreffende de transport-verpakking bij beschadigde, defecte of ondichte c.q. 
niet aan de gestelde voorschriften voldoende verpakkingen met gevaarlijke - of verontreinigende stoffen, 
die gemorst c.q. uitgevloeid zijn: beschadigde verpakkingen boven de 60 liter moeten in een bergings-
grootverpakking getransporteerd worden.

Onze bergings-grootverpakkingcontainers zijn toegelaten voor het transport 
van defecte of ondichte verpakkingen met gevaarlijke stoffen of verontreini-
gende stoffen, die vervoerd worden t.b.v. hergebruik en opslag. Internationaal 
vervoer van vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-Code, 
verpakkingsgroepen II en III.

Product eigenschappen van alle uitvoeringen

 � constructie van 3 mm plaatstaal

 � containerrandprofiel

 � doorlopende inrijdkokers

 � stabiele stapelhoeken met kraanogen

 � opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan

 � dekselsluitingen, één afsluitbaar

 � deksel met speciale dichting

 � kenmerk "BERGING" aan twee zijdes

Containers voor gevaarlijke Stoffen  ›  Bergings-Grootverpakkingcontainer

BERGINGS-GROOTVERPAKKINGCONTAINER TYPE SAG

§ UN-GOEDKEURINGEN

nu  50AT/Y/D/14727-BAUER
nu  50AT/Y/D/14807-BAUER
nu  50AT/Y/D/14808-BAUER
nu  50AT/Y/D/14809-BAUER

inhoud
(l)

maten (LxBxH)
(mm)

binnenmaten (LxBxH)
(mm)

stapelbaar dekselsluitingen 
(stuk)

max. totaalgewicht
(kg)

gewicht 
(kg)

SAG 800 800 1200 x 1000 x 1235 1036 x    836 x   925 3-fach 12 1008 225
SAG 1500 1563 1564 x 1364 x 1235 1400 x  1200 x   925 2-fach 14 1887 369
SAG 2100 2135 1564 x 1364 x 1560 1400 x  1200 x 1250 2-fach 14 2486 424
SAG 2700 2870 1564 x 1364 x 1949 1400 x  1200 x 1639 2-fach 14 3335 477

SAG 800, 1500, 2100 en 2700 (v.l)



Afwerking vuurverzinkt

             Containers voor gevaarlijke Stoffen  ›  Bergings-Grootverpakkingcontainer

BERGINGS-GROOTVERPAKKINGCONTAINER TYPE SAG
Uitvoeringen

SAG 800
 � volgens "DIN 30741", deel 1
 � basisframe en deksel 2,5 mm,  
in versterkte uitvoering

 � deksel met veerondersteuning
 � dekselsteun bij 70°C
 � automatische dekselvergrendeling bij 270°

SAG 1500
 � basisframe en deksel 3 mm, in versterkte 
uitvoering

 � deksel met veerondersteuning en dekselsteun

SAG 2100
 � basisframe en deksel 3 mm,  
in versterkte uitvoering

 � deksel met veerondersteuning en dekselsteun
 � klapbare trede aan 2 zijdes

SAG 2700
 � basisframe en deksel 3 mm,  
in versterkte uitvoering

 � inrijdkokers voor het heffen van de deksel
 � klapbare trede aan 2 zijdes

Opties
 � zuurbestendige binnenafwerking
 � PE-binnenzakken (100 stuks per rol)

SAG 800: openen door 1 persoon SAG 800 : dekselsteun bij 70°C

SAG 800: berging met lasthaak type LH en vattraverse type FT

SAG 800: berging met lasthaak type LH en vattraverse type FT

SAG 2100: berging van een speciaalafvalcontainer SAG 2100: berging van een speciaalafvalcontainer

SAG 2700: met inrijdkokers voor het  op-en aftillen van de dekselSAG 2100: openen door 2 personen



De BAUER GmbH ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd heftruck aanbouwappara-
tuur, inrichtingen voor het milieu alsook containers voor afval en recyclebare stoffen.

In 1966 opgericht, is de BAUER GmbH vandaag met meer dan 300 medewerkers één van de 
leidende producenten in Europa.

Gekwalificeerde medewerkers en het gebruik van modernste productietechnologiën garan-
deren het hoogste veiligheids- en kwaliteitsniveau. Het sind 1993 gecertificeerde kwaliteits-
managementsysteem volgens EN ISO 9001:2008 waarborgt de constante hoge kwaliteit “made by BAUER”.

Fabriek I en kantoren Südlohn Fabriek II Halberstadt

990 ton C02 vermindering

per jaar door onze zonnepanelen!

Firma

Contactpersoon

Straat, huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon Fax

E-Mail

Datum Handtekening

 Wij vragen om contactopname

 Stuur mij kostenloos de Bauer catalogus 7.0

 Stuur mij kostenloos de catalgus Afval & Recyclebare stoffen

 Stuur mij hiervoor een offerte SAG 800:   stuk
  SAG 1500:   stuk
  SAG 2100:   stuk
  SAG 2700:   stuk

Verstuur de ingevulde bestelbon per fax, E-mail, of bel ons! ... made by

…einzigartig vielseitig

 �Wertstoff- & Abfallcontainer

STAPLER-ANBAUGERÄTE

UMWELT-LAGERTECHNIK

GEFAHRGUT-CONTAINER

WERTSTOFF-CONTAINER

... made by
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... made by

…ongekend veelzijdig

 � Afval- & recyclebare stoffen containers

HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

CONTAINERS VOOR RECYCLEBARE STOFFEN

... made by
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BAUER GmbH
Postbus 40292 • 7504 RG Enschede • Nederland

Tel. +31 (0) 53 5742277 • Fax +31 (0) 53 5742299
info@bauer-nederland.nl

www.bauer-nederland.nl • www.geotainer.com
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