Het echte en originele ondergrondse afvalsysteem

Productaanbod

BESPAAR HET MILIEU

90 %

minder vaak ledigen =
minder brandstof, minder
uitstoot

BESPAAR RUIMTE

Een container van 5 m³ is
gelijk aan 10 rolcontainers
van 660 l

BESPAAR GELD

Minder ledigingen en
medewerkers & lager
brandstofverbruik

De activiteiten van Molok Oy zijn gecertificeerd
om te voldoen aan de kwaliteitsvereisten (ISO
9001), milieuvereisten (ISO 14001) en vereisten
inzake arbeidsveiligheid (OHSAS 18001).
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Geef om uw omgeving en kies Molok®
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Ingenieuze
uitvindingen zijn
vaak eenvoudig.

Uniek assortiment voor inzameling en recycling van afval

Molok®Classic

Molok®Domino

75%

Molok Deep Collection-containers worden deels ondergronds geplaatst. 90% minder ledigingen
nodig dan bij gewone rolcontainers. Molok vermindert de uitstoot van koolstofdioxide en het
systeem is ook op lange termijn de meest betaalbare optie.
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minder gebruikte
oppervlakte ten opzichte
van rolcontainers

De verticale structuur helpt u ruimte te besparen
60% van de container bevindt zich ondergronds. Er is slechts een kleine hoeveelheid ruimte nodig, dus een compacte plek volstaat voor afvalinzameling. De
zwaartekracht zorgt ervoor dat het afval in een nog kleiner volume geperst wordt.

De koelte van de grond houdt geurtjes onder controle

Afvalcontainer van 660 l

De koelte van de grond vertraagt bacteriële activiteiten en minimaliseert geurtjes.
Ouder afval wordt altijd bedekt door nieuwer afval.

Het ledigen gebeurt op een efficiënte en ergonomische
manier
De netheid en veiligheid van het terrein verbeteren wanneer het verkeer van de
vuilniswagens afneemt. Door de grote opvangcapaciteit is 90% minder lediging
vereist. De lediging met een kraan verloopt netjes, veilig en snel. De ergonomie
van de medewerkers die de containers ledigen, blijft goed en de fysieke belasting
is minimaal.

1,6 m
6,5 m
Molok®Classic 5 m³

Makkelijk en veilig in gebruik
Het inwerpdeksel van de container is licht en gemakkelijk te gebruiken. Het deksel
heeft een mechanisme dat het open houdt waardoor de gebruiker beide handen
vrij heeft. Voor het deksel is een geïntegreerd slot beschikbaar om ongewenst
gebruik en vandalisme te voorkomen.

Ontworpen voor flexibiliteit
Afzonderlijke containers kunnen worden onderverdeeld in twee of drie delen,
afhankelijk van het model en de grootte van de container. Hierdoor kunnen maximaal zes fracties in één container worden verzameld. De oplossing biedt efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Onderverdelingen kunnen achteraf worden gewijzigd.

Het klassieke ronde model
is geschikt voor een grote
verscheidenheid aan omgevingen
en locaties. De containerbehuizing is
gemaakt van HD-polyethyleen.

De vierkante MolokDomino
is een afvalinzamelsysteem
bestaande uit moduleerbare
secties. De containerbehuizing
is gemaakt van vezelversterkt
beton of HD-polyethyleen.

Ø 1,7 m

Molok®Domino 5 m³

1,6 m

1,6 m
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Molok®Classic

Molok®Classic
Product Familie

Capaciteit

5 m³

1/1

2,4 m³

1/2

Opties voor
hijsapparatuur

Geschikte
soorten afval

Vulopening min.
100 x 350 mm,
max. Ø 600 mm

Draagzak
Harde draagbak

Gemengd afval, papier,
karton en plastic
verpakkingen

Vulopening min.
100 x 350 mm,
max. Ø 600 mm

Draagzak
Versterkte draagzak
voor glas
Harde draagbak

Gemengd afval, papier,
karton, metaal, glas en
plastic verpakkingen

Capaciteit

Molok®Classic 800 l

OnderAfmetingen
verdelingsvan de
mogelijkheden vulopening

800 l

Opties voor
hijsapparatuur

Geschikte
soorten afval

Vulopening
min. Ø 170 mm,
max. Ø 250 mm

Draagzak
Versterkte draagzak
voor glas
BioSystem 500 C
draagbak voor het
inzamelen van bioafval

Afval (parken), glas,
metaal en bioafval

Vulopening min.
100 x 350 mm,
max. Ø 600 mm

Draagzak
Versterkte draagzak
voor glas

Gemengd afval,
metaal en glas

1.5 m

1.5 m

2.7 m
1.1 m

2.7 m
1.1 m

Molok®Classic 5 m3

OnderAfmetingen
verdelingsvan de
mogelijkheden vulopening

1,7 m
0,75 m

3 m³

Molok®Classic Light

2 m³

1/1
1/2

1.5 m

1.2 m

2.7 m
1.1 m
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1.1 m

Molok Classic 3 m
®

1,7 m
1,3 m

1,3 m³

Vulopening min.
60 x 265 mm,
max. Ø 300 mm

Draagzak
Versterkte draagzak
voor glas
BioSystem 800 C
draagbak voor het
inzamelen van bioafval

Afval (parken), glas,
metaal en bioafval

1.5 m

2.7 m
1.1 m

Molok®Classic 1,3 m3

0,9 m
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Molok®Classic

Molok® DrumLid
• Trommeldeksel voor 5 m³ en 3 m³ MolokClassic-containers
• Gemaakt van duurzaam en onderhoudsvriendelijk HD-polyethyleen

Molok Classic
Accessoires
®

• Trommelvolume is 60 l
• Het inwerpdeksel kan worden vergrendeld met een mechanisch slot of een
elektronisch toegangscontroleslot.
• Het lichte en gebruiksvriendelijke inwerpdeksel is uitgerust met een
magnetische sluiting die het deksel openhoudt wanneer er afval in wordt
geworpen. Met de vergrendelingsfunctie van het inwerpdeksel kunt u
bepalen wie de container gebruikt.
• De batterij van het elektronische slot vervangen en de hoeveelheid afval
controleren is eenvoudig dankzij het onderhoudsluik aan de achterkant van
het deksel.
• Geschikt voor het inzamelen van gemengd afval, glas, metaal, papier en textiel.

Alternatieve deksels

Standaard inwerpdeksel

Onderhoudsluik is
een standaardoptie

Verticaal deksel, verschillende
openingsmogelijkheden 5 m³

Verticaal deksel met
inwerpdeksel 5 m³

Molok DrumLid 2G
(trommeldeksel voor
5 m³ en 3 m³)

De standaardkleur is zwart. Zie pagina 12 voor andere kleuropties.

Vergrendeling van het deksel

Hijsalternatieven
Draagzak

Semiharde
draagzak

BioSystem®
800 C

BioSystem®
500 C

BinSystemTM
4200 C

BinSystemTM
2500 C

Molok-producten kunnen uitgerust worden met mechanische sloten met een sleutel
en elektronische sloten die geopend kunnen worden met een tag of een smartcard.
Mechanische Molok-vergrendeling is compatibel met de meest voorkomende ovale
cilindersloten. Controleer de compatibiliteit van de cilinder bij uw dealer.
Met elektronische sloten en de bijhorende software kunt u het gebruik van de
container beperken en bewaken & de sloten op afstand bedienen.

Voor containers
van 5 m³ en 3 m³
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BioSystem®-Draagbak:
• voor de inzameling van bioafval
• Draagbak van 800 l voor containers van
1,3 m³
• Draagbak van 500 l voor containers van
800 l

BinSystem™-Draagbak:
• container van 4200 l voor container
van 5 m³
• container van 2500 l voor container
van 3 m³
BinSystem™-opties:
• Standaard Quick System (1 haak)
• Kindshofer, zakken met 2 haken of
hijslussen

Geïntegreerd ovaal cilinderslot voor
Molok®Classic-containers

Slot met toegangscontrole (beschikbaar
in beperkt aantal markten)

Ovaal cilinderslot voor Molok®Dominocontainers
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Molok®Domino

Molok®Domino
Product Familie

Capaciteit

1,6 m

2,8 m

1,1 m

Molok®Domino

OnderDiameter
verdelings- inwerpdeksel
mogelijkheden

5 m³

1/1

max. Ø 450 mm

2,4 m³
3,2 m³
1,6 m³

1/2
2/3
1/3

max. Ø 320 mm
max. Ø 450 mm
330 x 250 mm

5 m³

Opties voor
hijsapparatuur

Specificaties

Draagzak
Versterkte draagzak
voor glas
Harde draagbak
(BinSystem 1800 l)
BioSystem-Draagbak voor
het inzamelen van bioafval
(500 l tai 1000 l)

Materiaal van
de behuizing:
vezelversterkt beton

Alternatieve deksels
De standaardkleur is donkergrijs.
Zie pagina 12 voor andere kleuropties.
Standaard inwerpdeksel

Hijsalternatieven
Draagzak

Vulgleuf

BioSystem®
500 D

Semiharde draagzak

Combinatie Quick System en
scharnier
BioSystem®
1000 D

BinSystemTM
1800 D

1,6 m

5 m³

1/1

max. Ø 450 mm

2,4 m³

1/2

max. Ø 320 mm

Draagzak
Versterkte draagzak
voor glas
Harde draagbak
(BinSystem 500 l)

Materiaal van de
behuizing:
HD-polyethyleen

BinSystemTM
220 D Top

BinSystemTM
500 D Top

1,6 m

2,8 m

1,1 m

Molok®Domino Global

• Maten 1/1 en 1/2

1/2
2/3
1/3

max. Ø 320 mm
max. Ø 450 mm
330 x 250 mm

De containers onderverdelen

Materiaal van de
behuizing:
HD-polyethyleen
1/3 altijd met
BinSystem 500 D
Top

1600 mm

5 m³
1/1
5000 l

Molok®Domino 5 m³
niet onderverdeeld 1/1
• Voor gemengd afval, papier,
karton, plastic verpakkingen
en textiel
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• 1800 l
• Voor de inzameling
van droog bioafval,
ook geschikt voor
metaal of glas

5 m³
1/2 + 1/2
2400 l +
2400 l

Molok®Domino 5 m³ en
onderverdeeld 1/2
• Voor gemengd afval, papier,
karton en plastic verpakkingen
• BinSystem

5 m³
2/3 + 1/3
3200 l +
1600 l

MolokDomino® 5 m³
onderverdeeld 2/3 + 1/3
• Voor gemengd afval, papier,
karton, metaal, glas
• BioSystem

5 m³
1/3 + 1/3 + 1/3
3 x 1600 l

BioSystem®
500 D

1 m³
1,5 m³
0,5 m³

Draagzak
Versterkte draagzak
voor glas
Harde draagzak voor glas
Harde draagbak
BinSystem 500 l

• 1000 l
• Voor de inzameling
van droog bioafval,
ook geschikt voor
metaal of glas

BioSystem®
500 D

max. Ø 450 mm

BioSystem® 1000 D

1/1

BinSystemTM 1800 D

1,2 m
1,1 m

2 m³

1600 mm

Molok Domino Light
®

• 500 l
• Voor de inzameling van
bioafval, metaal of glas

MolokDomino® 5 m³
onderverdeeld 1/3
• Voor gemengd afval, papier,
karton, metaal, glas
• BioSystem (kan worden
onderverdeeld in twee
containers van 500 l)
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Molok®Domino

Molok®Classic
Molok®Domino
Accessoires

Framing Opties

Afvalsymbolen
Molok wil het sorteren en recyclen van afval vergemakkelijken:
elk type afval heeft zijn eigen symbool. De symbolen
moedigen recycling aan. Wanneer de afvalcontainers duidelijk
gemarkeerd zijn, kost het sorteren van afval geen moeite.

Donkere tinten
Lichte tinten

Composiet
Night Sky Black

Aluminium
(natuurlijk)

Composiet
Chestnut Brown

Composiet
Autumn Brown

Composiet
Stone Grey

Geverfd aluminium RAL klassieke
kleurenkaarttinten
(standaard
donkergrijs RAL 7024)

Composiet
Pearl Grey

Print framing
• standaard
meerdere
patronen
• eigen materiaal
van de klant

Gerecycled plastic
bord (groen)
• Alleen voor
Molok®Classic

Geperforeerd
aluminium framing
• RAL 7024
• Alleen voor
Molok®Classic

Mogelijke kleuren voor deksel en inwerpdeksel

Zwart (standaard
voor Molok®Classiccontainers)
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Donkergrijs
(standaard voor
Molok®Dominocontainers)

Geel

Groen

Blauw

Bruin

Rood

Wit

Oranje
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Installatie
en lediging

Installatie

Molok Deep Collection containers worden deels
ondergronds geplaatst. De installatiediepte varieert van
0,5 tot 1,5 meter afhankelijk van het product. Ons huidige
assortiment omvat ook containers die niet ondergronds
worden geïnstalleerd. Bij alle containers worden schriftelijke installatie-instructies geleverd.

Bij het kiezen van een installatielocatie moet rekening
worden gehouden met de ruimte die nodig is voor het
ledigen van de containers en de vuilniswagen, de afstand
tot de omliggende gebouwen en de toegang tot de containers.

Molok®
worldwide
underground
Ledigen

1 haak
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Molok Deep Collection containers worden geledigd
met behulp van de kraan van de vuilniswagen. De container
bevat een draagzak of draagbak die uit de container wordt
getild. Het afval in de draagzak of draagbak wordt gedeponeerd in de vuilniswagen door het vergrendelingsmechanisme aan de onderkant van de zak of bak los te maken. Na
het ledigen wordt de draagzak of draagbak weer in de container neergelaten.

Hijslussen

2 haken

Het ledigen met een kraan gaat snel en de ergonomie
voor de medewerker die de lediging uitvoert, is beter dan
bij het ledigen van traditionele rolcontainers.
De hijsmogelijkheden voor de draagbakken staan hieronder vermeld. Voor draagzakken zijn zakken met 1 haak en
hijslussen leverbaar.

Kinshofer
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Molok®
wereldwijd

© • 5/2020 • Alle rechten voorbehouden

Meer dan 170.000
containers
Meer dan 40 landen

Molo ®
k
since
1991

Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Finland
Tel +358 10 3429 400, molok@molok.com, www.molok.com

