
De vuilkiepcontainers zorgen voor nette werkplekken, wat zorgt voor 
minder ongelukken en een prettigere werksfeer.

Kiepcontainer hoog
De hoge kiepcontainer is ideaal voor stortgoed zoals: metaalafval, schroot, glas, 
papier, etc. Het speciale afrolmechaniek zorgt voor legen zonder schokken en stoten 
via de heftruck. 

•  Kan vanaf de bestuurdersstoel worden gekiept
•  Komt na legen automatisch terug omhoog
•  Met borgketting, tegen afglijden van de heftruckvorken

De hoge kiepcontainer wordt aangeboden in de maten 300 l, 600 l, 900 l & 1200 l. 
Natlak gespoten in donkerblauw (RAL 5010), lichtblauw (RAL 5007), machinegroen 
(RAL 6011) of volbad verzinkt. 

Kiepcontainer laag
Door de stalen constructie en de verhouding tussen hoogte en breedte is deze lage 
kiepcontainer ideaal voor het zwaardere afval, zoals stenen, beton en bouwafval. 

•  Kan vanaf de bestuurdersstoel worden gekiept
•  Bak wordt bij aanraking met de grond automatisch vergrendeld
•  Met borgketting, tegen afglijden van de heftruckvorken

De lage kiepcontainer wordt aangeboden in de maten 500 l, 750 l & 1000 l. Natlak 
gespoten in donkerblauw (RAL 5010), lichtblauw (RAL 5007), machinegroen (RAL 6011) 
of volbad verzinkt.
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Deze containers hebben volgende mee te leveren opties:

•  2 bok- en zwenkwielen, gemonteerd
•  2 bok- en zwenkwielen, ongemonteerd
•  Trekkoord tbv ontgrendelen vanaf heftruck
•  Zeef(rooster) met aftapkraan gemonteerd
• Afwijkende RAL kleur, natlak gespoten
•  Verzinkt én in kleur gespoten op aanvraag

Meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op met Horticoop  
Technical Services via telefoon: +31 (0)10 52 41 679 of stuur een e-mail naar  
techniek@horticoop.nl
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