
ATS-ORWAK 
SOLARBIN
SOLARBIN är idealiska för utomhusmiljö i stadsmiljöer 
och andra områden med hög aktivitet. Avfallshantering 
i dessa områden är en utmaning. Vi ser ofta överfyllda 
avfallsbehållare. Mängden avfall och dålig hygien gör 
att utomhusmiljön försämras. En komprimerande 
avfallsbehållare har större kapacitet och kräver färre 
tömningar. Den drivs också miljövänligt med el från en 
solpanel ovanpå behållaren. 

AUTOMATISERAD 
LÖSNING

VARFÖR ATS-ORWAK SOLARBIN?

DIGITAL KOMMUNIKATION MED ATS-ORWAK SOLARBIN

KOMPRIMERINGS-
GRAD

 · Väl genomtänkt konstruktion –  
robusta maskiner med lång livslängd. · Bättre ergonomi med  kärlhantering 
jämfört med lös säck

 · Lätt och smidig – enkel att tömma. · Går att kombinera med ytterligare 
behållare.

MED DEN INBYGGDA SENSORN  
HAR DU FULL ÖVERSIKT: · Via GSM eller ”SigFox”. · Kör-/tömningsrutter per definierat  

område eller viss förare. · Meddelande via SMS och e-post. · Detaljerad KPI-rapportering. · Full rapport per behållare. · Optimal ruttplanering.
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ATS-ORWAK 
SOLARBIN

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade.

TEKNISKA DATA

MODELL HÖJD (mm) BREDD (mm) DJUP (mm) INKASTÖPPNING

120 L BIN 1290 624 634 Justerbar

240 L BIN 1448 704 829 Justerbar

ATS-ORWAK SOLARBIN
ÄR OPTIMAL FÖR:

 · Blandat avfall
MATERIALTYP

I samma design finns också en behållare för  
sortering utan solpanel och kompression. Denna 
kan öppnas från två sidor och en nivåmätare kan 
installeras. 

Avfallsbehållaren har utrymme för reklam  
på sidorna. 

TILLBEHÖR

MÅTT & SPECIFIKATIONER

KONSTRUKTION
Solcellens topp är i polykarbonat, ”okross-
bar plast” och med en fotpedal främjas 
en bättre hygien eftersom behållaren är 
beröringsfri. Avfallsbehållaren är gjord 

av galvaniserat stål med härdad pulver-
lackering på ytan. Kan behandlas med 
”antitaggning”. Behållaren har ett dörrlås 
och inkasthålet kan justeras efter behov.

ATS-ORWAK.SE

ATS-ORWAK
Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

Tillhörande avfallsbehållare utan  
solpanel eller komprimering

Avfallsbehållare med solpanel 
och komprimering

Avfallet komprimeras direkt i tvåhjuls standardbehållare á 120 eller 240 liter
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