FASTIGHETSNÄRA
AVFALLSINSAMLING
med Decem® systemlösning

Decem® är ett system för fastighetsnära insamling i flera fraktioner.
Systemet bygger på tvåfraktionskärl, detta för att möjliggöra
sortering i flera fraktioner med minimalt antal kärl. Dessa kärl
töms med standardbilar.
För mer information, kontakta oss:
info@sansac.se eller 013-13 04 20

Kostnadseffektiv uppstart. Bygger på standardprodukter.
Bra arbetsmiljö. Vid villa är volymen på största kärlet som används max 240
liter med mellanvägg.
Flexibilitet. Ni kan använda er av standardsopbilar exempelvis tvåaxlade fordon
som ger tillgänglighet i mer svåråtkomliga områden. Mellanväggarna i kärlen
kan tas bort och/eller flyttas allt eftersom behovet förändras exempelvis i takt
med teknikutveckling etc.
Modulärt. Börja i liten skala med ett kärl och bygg ut med kärl nummer 2 och 3.
Exempelvis, ska ni införa matavfallsinsamling kan ni börja med ett kärl med mellanvägg. I fack 1 samlar ni matavfall och i fack 2 restavfall. När tillfälle ges kan ni
bygga ut med kärl 2 och 3 för fler fraktioner.

Decem® butterflylock för standardkärl 240 liter
Arbetsmiljö. Lockhalvorna öppnas automatiskt i tömningsprocessen.
Detta minskar risken för axelskador på operatören. Tömningsprocessen
blir snabbare då locken ej ska hanteras manuellt.
Renare fraktioner. Eftersom lockhalvorna effektivt guidar avfallet rätt
i avfallsfordonet minskar risken för sammanblandning av fraktioner.
Locken kan öppnas från tre sidor. Hög servicenivå för användaren då
kärlet inte behöver vändas varken för boende när soppan ska kastas
eller för operatören vid tömning.

Butterfly lock, för behållare
med skiljevägg 40/60.

Ergonomiska handtag. Lockhandtagen är designade med ett överhäng för
att minska risken att snö döljer handtaget samt för att locken ska vara enkla
att öppna även när man, exempelvis, har tjocka handskar på sig.
Enklare sortering. Båda locken kan stå öppna exempelvis när boende
kastar sitt avfall, vilket underlättar sorteringen.
Bak- och sidlastande fordon. Redundant system, samma kärl kan
tömmas både på bak- och sidlastande fordon.
Hygien. Locken öppnas inte av operatören vid tömning. Locken öppnas
först på liften och stängs också med hjälp av rörelsemomentet från liften.
Tvåfackskärlet kan användas på en sidlastare vilket kan förbättra
operatörens arbetsmiljö.

TEKNISK SPECIFIKATON
DECEM® BUTTERFLYLOCK 240L 40/60
SPRÄNGSKISS DECEM BUTTEFLYLOCK 40/60 + MELLANVÄGG + CITYBAC® KÄRLKROPP
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POS

ART NR

TYP

BESKRIVNING

1

54-604010

Clip

Clip för montering av mellanvägg samt lockdelar

2

54-6040AT

240L lockdel 40

Lockdel 40, levereras ihop med lockdel 60

3

54-6040AT

240L lockdel 60

Lockdel 60, levereras ihop med lockdel 40

4

54-604010

Lockaxel

Lockaxel för montering av lockdelar 40 och 60. Levereras ihop med clips

5

54-605001

240L mellanvägg

Mellanvägg för 240L kärlkropp. Monteras med hjälp av spår i botten på kärlkroppen samt låsning genom clips i toppen av kärlkroppen

6

54-240ATDIN-FLEX

Citybac® 240L kärlkropp, 3 monteringsspår

Citybac® 240L kärlkropp med 250 mm hjul och tre monteringsspår för mellanvägg; 40/60, 50/50, 60/40.

-

54-604003

Ljuddämpare

Ljuddämpare för montage i kärlkropp, 4 st/kärl

1

MÄRKNING AV LOCKDEL 40% OCH 60%**
POS

TYP

1

Prägling, 65x65 mm

2

Folie prägling i färg 160x40 mm, storlek på förfrågan
samt gällande färgmöjligheter

3

Prägling, 65x65 mm

4

Folie prägling i färg 160x40 mm, storlek på förfrågan
samt gällande färgmöjligheter

5

SULO logo, prägling, 60x35 mm
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*korrektur görs före beställning
** min kvantitet är gällande märkning av lock
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TEKNISK SPECIFIKATON
DECEM® BUTTERFLYLOCK 240L 40/60

MATERIAL
Butterflylock, mellanvägg i polyethylenekomponenter (HDPE).
Hög resistensfaktor mot korrosion, frost, värme och många kemikalier.
UV stabilisator för att minimera visuellt åldrande.
Alla delar är återvinningsbara till 100 %.
FÄRGER
Locken: grå (AT) likvärdig RAL 7016/7021. Fler färgmöjligheter finns på
förfrågan.
Mellanvägg: grå.
Clips: svarta.
ISO-STANDARD
EN 840. Tillverkningsprocessen kvalitetscertifierad enligt ISO 9001, miljöcertifierad enligt ISO 14001 samt arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 18001.
ÖVRIGT
Krävs anpassad Citybac® 240L kärlkropp för att möjliggöra montering av
butterfly lock och mellanvägg.

SULO finns representerade med tillverkning och lokalkontor över hela världen. Vi har en historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet. I början av 70-talet startade
vi tillverkning av plastbehållare. Idag är vi en av världens
största tillverkare av avfallskärl. Allt vårt ”know how” har
vi genom åren löpande omsatt in i våra produkter

San Sac kan avfallshantering, detta genom sina mer än
50 år i branschen. Sedan starten 1962 har San Sac ständigt utvecklat sitt produktprogram och kan idag erbjuda
heltäckande systemlösningar för källsortering och avfallshantering till användare i offentlig och privat verksamhet.

Sedan 70-talet har SULO levererat plastbehållare till
kunder i Norden. I mer än 25 år har vi varit representerade med kontor, lager och verkstad i Norden så vi känner
väl till förutsättningarna på den nordiska marknaden.

Idag är San Sac också en del av SULO Group och ansvarar för gruppens produkter på den svenska marknaden.
San Sac har försäljingskontor i Trelleborg, Göteborg,
Linköping, Örebro, Stockholm och Örnsköldsvik.
San Sac AB
Box 423
581 04 LINKÖPING
Telefon 013-13 04 20
www.sansac.se
info@sansac.se

