Onze GMT familie groeit!

NIEUW!
120 l

140 l

NIEUW!
180 l

240 l

Nieuwe formaten verkrijgbaar in onze bekende
en beproefde containergeneratie

1

Robuuste constructie

GMT eXtra
Nu alle gangbare formaten leverbaar

GMT eXtra 120, 140, 240 l

GMT eXtra 180 l
GMT eXtra 240 liter

Extra sterke wanden
Hoge vervormingsweerstand van de voor- en
achterzijde door geprofileerde wanden. De
stabiliteit van de containers wordt hierdoor
enorm verbeterd. Zeer geschikt voor de
dynamische eisen welke gesteld worden bij
het gebruik van zijladers. De zijwanden van de
GMT eXtra 180 liter worden bovendien door
aanvullende profielen verstevigd.

2

Versterkte opnamekam
GMT eXtra 120 liter

GMT eXtra 180 liter
GMT eXtra 140 liter

Een nieuwe versterkte opnamekam
Dynamische krachten, welke bij de opname
en ledigen van de container ontstaan, worden
door een groot aantal verstevigingsribben
en meerdere steunvlakken optimaal
geabsorbeerd. Daardoor blijft de stabiliteit
van de opnamekam ook bij zware belasting,
zoals van toepassing bij zijladers,
gewaarborgd.
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4

Gestabiliseerde rondingen
in de bodem

Optioneel leverbaar met
doorlopende handgreep

GMT eXtra 120 S, 240 S

GMT eXtra 120, 140, 180, 240 l

Verbeterde bodemconstructie en slijtrand

Doorlopende handgreep
Deksel met tweevoudige scharnieren.

De slijtrand is enigszins naar binnen geplaatst, zodat deze als verend
element bij het intensief gebruik van de container in de dagelijkse
praktijk toegepast kan worden. De vrijkomende krachten worden
niet meteen in de zijwanden geleid, maar eerst door de bodem
geabsorbeerd. Optioneel: GMT eXtra 120 S en 240 S met nieuwe
versterkings- en glijribben

Plus eXtra‘s
Voor de GMT eXtra 180 liter
Extra
zijwandversteviging

1

Hogere stabiliteit door uitgebreidere
profilering van de zijwanden.
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Geïntegreerd
voetpedaal
GMT eXtra 180 liter
Voor het makkelijk verplaatsen van
de container.
Versterkte wielkasten en
loopwerkconstructie.
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Optioneel ook met
250 mm wiel

Voordelen van de
GMT eXtra

Eenvoudig manouvreren
Door een grotere wieldiameter
laat de container zich eenvoudiger
verplaatsen.

• Hoge efficiëntie door uitstekende
W

eigenschappen bij
nieuwe ledigingsprocessen

D

• Storingsvrij gebruik door eenvoudige
containerhandling
H

• Lange levensduur
• Vele containerkleuren. Speciale kleuren
op wens leverbaar

GMT eXtra
Breedte mm (W)

120 l

140 l

180 l

240 l

505 max

505 max

505 max

580 +5/-5

Diepte mm (D)

555 max

555 max

755 max

740 max

Hoogte mm (H)

1.005 max

1.100 max

1.100 max

1.100 max

Inhoud (nominaal) l

120 +8/-6

140 +6/-12

180 +40/-10

240 +15/-5

Draagvermogen kg
Eigen gewicht kg (ca.)
Wiel diameter mm

48

56

72

96

9,4–10,5

10,1

11,3

13,5–14,9

200

200

200/250

200

Alle aangegeven maten zijn conform NEN-EN840.
Kleur afwijkingen zijn mogelijk.

• Aanvullende geluidsdempende opties
zijn leverbaar

• Individuele deksel- en rompopdruk
zijn mogelijk

• Voorbereid voor montage van een chip ter
identificatie en weging tijdens het ledigen

• Optioneel zijn er vele
afsluitsystemen leverbaar

• Verschillende dekselinworpen leverbaar

Standaard container kleuren
RAL 7021

RAL 8025

RAL 5015

RAL F12

RAL 1021

RAL 2002

Zwart-grijs

Bleekbruin

Hemelsblauw

Groen

Raspgeel

Rood

• Wielkast- en loopwerkconstructie zijn
versterkt uitgevoerd

En nog meer eXtras …
Geluiddemping

ergolid deksel

ergolid-plus

demping

STOP !

=

Bij deksel openen
geen geluid!

Geluiddemping deksel openen
bij viervoudig uitgevoerd
scharniersysteem. Aanvullende
geluiddempende opties zijn op
aanvraag verkrijgbaar.

Ergonomisch uitgevoerde greeplijst
voor het eenvoudig openen van het
deksel vanuit iedere positie. Het grote
oppervlak is bijzonder geschikt voor
uitvoerige opdrukken.

De “ergolid-plus” maakt een voordelige
en effectief functionerend container
managementssysteem mogelijk. De
markering met een “ergolid-clip” biedt
een eenvoudige wijziging van de fractie.

Documentinworp

Uitermate geschikt voor zijbelading
Verbeterde stabiliteit
SSI SCHÄFER reageert op deze moderne en snelle
ledigingssystemen met het nieuwe containertype de GMT eXtra. Dit
is de geëvolueerde versie van de, en ondertussen miljoenen maal
geleverde minicontainer, de GMT, welke zich door haar robuuste
constructie en lange levensduur uitermate bewezen heeft.
Met de moderne en innovatieve vormgeving en de vele aanvullende
stabiliteitsverbeteringen is deze containergeneratie perfect, ook
voor toekomstige ledigingswijzen, geschikt.

SSI Schäfer B.V. • Afvaltechniek & Recycling
Delta 100 • NL-6825MV Arnhem
Tel.: +31 (0) 26  - 376 00 10 • Fax: +31 (0) 26  - 376 00 19
eMail: milieutechniek@ssi-schaefer.nl • www.ssi-schaefer.nl

voorbehoud.Eventuele kleurafwijkingen van de producten in het origineel zijn druktechnisch bepaald. Voor drukfouten zijn wij niet verantwoordelijk.
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Individuele containeropdrukken,
optioneel leverbare sluitsystemen en
bijzondere inworpmogelijkheden

