
Effektivisera din hantering  
av industriavfall

Bottentömmande 
containrar för truck 
med gaffelspridning

BINGE bottentömmande container – tidsbesparande, väl beprövad och byggd för industriell användning. 
Ett antal av Europas industriföretag använder BINGE för sin avfallshantering sedan många år.

Töm snabbare!
Töm enkelt genom 
spridning av truckens 
gafflar.

Öka personal- 
säkerheten!
All hantering av BINGE 
görs smidigt inifrån 
trucken.

Rationalisera  
hanteringen!
Behov av färre  
tömningar ger  
tidsbesparing. 

Öka kapaciteten!
Rymmer nästan  
dubbelt så mycket  
som en tippcontainer 
på samma golvyta.



Smart avfallshantering
Givetvis vill du också öka effektiviteten och maximera 
personalsäkerheten i din avfallshantering!
Upplever du traditionell hantering  
ineffektiv finns det goda skäl att förnya 
till en bottentömmande lösning:

•  Spara tid och arbetskostnader
•  Öka kapaciteten
•  Effektivisera avfallslogistiken
•  Förbättra personalsäkerheten
•  Hantera tyngre avfall stabilare

Dubbla kapaciteten 
och förbättra totalekonomin

BINGE är utvecklad för att effektivisera  
hantering av industriavfall. Idén kom på ett 
fabriksgolv i Halmstad. Traditionell hantering 
av stora avfallsvolymer upplevdes tidskrävande 
och osäkert. Sedan introduktionen i slutet av 
1980-talet har containern distribuerats under 
olika varumärken genom åren. Konstruktionen 
är förfinad efterhand och modellprogrammet 
är breddat. Framförallt ökad kapacitet i avfalls-
hantering gör att BINGE sedan många år  
används inom olika typer av industrier över 
hela Europa.

Brett användningsområde

Det breda modellprogrammet täcker de flesta 
behov av volymkapacitet. Samtliga modeller 
har lastkapacitet på 2 000 kg för att användas 
till allt från lättare avfall som plast, kartonger 
och papper till tyngre gods som träspill,  
metallskrot och stenmaterial. 

Hur vet du att BINGE passar för dig?

Vi hjälper dig med val av modell utifrån ditt 
kapacitetsbehov och din trucks gaffelspridning.

Givetvis är BINGE CE-märkt och användar- 
anvisningar medföljer.

Bottentömmande 
containrar för truck  
med gaffelspridning

Enkel att placera. Kan även flyttas med handtruck  
eller för hand vid tillval av hjul.



Svensktillverkad 
Pulverlackerad
Mer reptålig  
och bättre rostskydd.

Helsvetsad
Med botten- 
luckornas gavlar  
i 6 mm stålplåt.

Stabil 
och vridstyv  
konstruktion.

Tömmer 
avfallet effektivt 
via bottenöppning, 
okänslig för avfallets 
tyngdpunkt.

Tillbehör

Föraren 
behöver inte lämna 
trucken för att frigöra  
låsmekanismen.

Gummihjul med 
kullager, höjd- 
ökning 40 mm

Lock i aluminium 
med gasfjädrar Kranlyftsöglor

Vätskebotten

Färgval för att underlätta din källsortering 

Bottentömmande 
containrar för truck  
med gaffelspridning



Returadress: 
Binge Container AB

Box 889
301 18 Halmstad

Standardprogram – välj modell efter kapacitetsbehov

Modell Volym  Längd Bredd Höjd Vikt Helt öppen Max gaffel-
 liter mm mm mm kg botten mm spridning mm

BINGE 600 600  1526  800  650  170  >1080  1250

BINGE 900 900  1526  1000  760  205  >1300  1400

BINGE 1000 1000  1200  800  1200  210  >1080  1600

BINGE 1400 1400  1516  800  1335  255  >1080  1600

BINGE 1800  1800  1516  1020  1335  295  >1300  1800

BINGE 2600 2600  1516  1370  1500  360  >1520  2000

BINGE 3900 3900  1516  1500  2070  430  >1520  2000

Max lastkapacitet 2 000 kg för samtliga modeller. 
Standardkulör är blå RAL 5005. 
Vid behov av kulör enligt äldre tillbehörskulörer, ange i förfrågan.

Försäljning
Bo Lörgård • bo.lorgard@bingecontainer.se • 073 318 12 50

Binge Container AB • Box 889 • 301 18 Halmstad

Välj kulör för att enkelt 
kunna källsortera
BINGE kan beställas

i 12 olika tillbehörskulörer  
för att enkelt kunna källsortera

enligt Avfall Sveriges
rekommendationer. 

Vid modellval, säkra att tillräcklig maximal gaffelspridning finns 
för att kunna öppna botten helt. Maxdimensioner:
A. Max gaffelbredd <150 mm
B. Max gaffelhöjd <50 mm
C. Max gaffelspridning – se tabell

Pure Green
RAL 6037

Standard kulör
RAL 5005

Signal Violet
RAL 4008

Sky Blue
RAL 5015

Blue Grey
RAL 7031

Light Green
RAL 6027

Traffic Red
RAL 3020

Jet Black
RAL 9005

Yellow Green
RAL 6018

Gentian Blue
RAL 5010

Green Brown
RAL 8000

Bright Red Orange
RAL 2008

Emerald Green
RAL 6001
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www.bingecontainer.se

Kontakta Binge för effektivare avfallshantering

Huvudkontor
Binge Container AB 

Platåvägen 2 • 335 32 Gnosjö

BINGE 3900BINGE 2600BINGE 1800

BINGE 600 BINGE 900 BINGE 1000 BINGE 1400


