
10 Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

EXPO 150

EXPO 275

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

A B C
EXPO 150-275 170 200 80

inhoud 
ca. (m³)

maten (LxBxH)
(mm)

hoogte kiepzijde
(mm)

draagkracht
(kg)

gewicht
gelakt / verz. (kg)

EXPO 150 0,150 960 x    640x   540 455 750 70 / 76
EXPO 225 0,225 960 x    925 x  540 455 750  82 / 89
EXPO 275 0,275 960 x 1210 x   540 455 750 90 / 97

inhoud 
ca. (m³)

maten (LxBxH)
(mm)

hoogte kiepzijde
(mm)

draagkracht
(kg)

gewicht
gelakt / verz. (kg)

EXPO-E 150 0,150 960 x    640 x   540 455 750 72 /78
EXPO-E 225 0,225 960 x    925 x  540 455 750  84 / 91
EXPO-E 275 0,275 960 x 1210 x   540 455 750 92 / 99

Kiepcontainer met extreem lage bouw- 
hoogte en afrolsysteem.

 � hoogte kiepzijde 455 mm

 � gunstige kiephoek

 � kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf 
bestuurderstoel

 � plaatstaal met rondom randprofiel

 � stabiel basisframe met inrijdkokers

 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

 � achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide  
Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met 
vergrendeling - bouwhoogte 125 mm

 � verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

 � olie- en waterdicht 

 � Tip: 
Meer afmetingen op bladzijde 3 (EXPO)

MINI-SPAANDERCONTAINER TYPE EXPO®-E
Spaandercontainer met lage bouwhoogte 
en afrolmechanisme

 � zeef en aftapkraan 1“ voor het scheiden van  
vaste- en vloeibare stoffen

 � olie- en waterdicht

 � hoogte kiepzijde 455 mm

 � gunstig lastzwaartepunt

 � kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf 
bestuurderstoel

 � plaatstaal met rondom randprofiel

 � stabiel basisframe met inrijdkokers

 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Opties

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide  
Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met 
vergrendeling - bouwhoogte 125 mm

 � verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkoker-binnenmaten 
zie tabel EXPO

EXPO 225 met deksel

EXPO 275

EXPO 225 met wielen

EXPO-E met wielen

MINI-KIEPCONTAINER TYPE EXPO®

ZeefAftapkraan 1“


