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Internationaal vervoer van gevaarlijke 
vloeibare stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen II en 
III

Uitvoering 

 ■ volgens ‘‘DIN 30741”, deel 2
 ■ robuuste constructie van 3 mm 
plaatstaal

 ■ vulopening Ø 457 mm, met afsluit-
bare koepeldeksel

 ■ overdrukventiel 3/4“, 0,5 bar
 ■ 2“ stopaansluiting
 ■ max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ met koepeldeksel in het midden of 
met verplaatste koepeldeksel en 
bombering 

Opties
 ■ trechter met zeef van roestvrij staal
 ■ naamprint
 ■ sleutel voor vleugelmoeren 
 

UN-GOEDKEURING§
31 A/Y/D/BAUER/0151 

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

max. totaalgewicht 
(kg)

gewicht
(kg)

SAF   450 450 1200 x 1000 x   820 848 173
SAF   600 600 1200 x 1000 x   978 1092 192
SAF 1000 1000 1200 x 1000 x 1400 1759 233

Koepeldeksel in het midden 

Verplaatste koepeldeksel 

speciaal-afvalcontainer type saf

Trechter met zeef van 
roestvrij staal 

Speciale uitvoering leverbaar 
 ■ bijv. roestvrij staal

Sleutel voor vleugelmoeren
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duo-container type dc
Internationaal vervoer van gevaarlijke 
vloeibare stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen II en 
III
 
Uitvoering

 ■ volgens ‘‘DIN 30741”, deel 2
 ■ buiten en binnencontainer
 ■ geen opvangbak vereist
 ■ vulopening Ø 457 mm met afsluit-
bare koepeldeksel

 ■ overdrukventiel 3/4“, 0,5 bar
 ■ 2 x 2“ stopaansluitingen
 ■ max. soortlijk gewicht 1,8 kg/l
 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ opklapbare treeplank
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ peilstok voor lekkagecontrole 

Opties
 ■ trechter met zeef van roestvrij staal
 ■ naamprint
 ■ sleutel voor vleugelmoeren 
 

UN-GOEDKEURINGEN

 ■ verzamelen en opslaan voor binnen 
en buiten  

 ■ Type DC 1000 toegelaten voor 
brandbare vloeistoffen volgens  
GHS-categorie 3

 ■ Type DC 450 toegelaten voor brand-
bare vloeistoffen volgens  
GHS-categorieën 1-3*

 ■ watergevaarlijke vloeistoffen volgens 
GHS-categorieën 1-4

§

 ✽ Uitgerust met trechter en zeef (als optie) kan de 
DUO-CONTAINER type DC 450 ook als verzamel-
container volgens duitse voorschrift ‘‘TRbF 60“ 
voor brandbare vloeistoffen volgens GHS-catego-
rieën 1-3

31 A/Y/BAUER/092 + 164

Speciale uitvoering leverbaar
■ bijv. roestvrij staal

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

max. totaalgewicht 
(kg)

gewicht
(kg)

DC   450 450 1200 x 1000 x   860 1100 290
DC 1000 1000 1200 x 1000 x 1543 2230 430

Type DC 1000

Type DC 450

Trechter met zeef van 
roestvrij staal

Sleutel voor vleugelmoeren
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Type ASB 450-I 

verzamelcontainer type asb

Afwerkingen

Opties
 ■ vul- en afzuigbuis en 2“ aansluiting, 
schroefstop en sluitklep

 ■ binnentank met conische bodem 
onder afzuigbuis

 ■ 1“ schroefdraad met stop
 ■ naamprint

UN-GOEDKEURINGEN§

Type ASB 450-II Type ASB 250

31 A/Y/D/BAUER/0137-0142

binnentank 
4 mm

buitentank 
2 mm

1. vuurverzinkt vuurverzinkt
2. roestvrij staal vuurverzinkt
3. roestvrij staal roestvrij staal

vuurverzinkt: EN ISO 1461
roestvrij staal: WST 1.4571

Type inhoud 
(l)

aantal 
(binnentank x l)

maten (LxBxH) 
(mm)

gewicht
(kg)

ASB 250 250 1 x 250   790 x 815 x 830 193
ASB 450-I 450 1 x 450 1200 x 885 x 830 263
ASB 450-II 450 2 x 225 1200 x 885 x 830 310

Internationaal vervoer van gevaarlijke 
vloeibare stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen II en 
III. Inzameling en opslag van brand-
bare vloeistoffen volgens GHS-catego-
rieën 1-3 en volgens duitse voorschrift 
“TRbF 60”

Uitvoering
 ■ buitencontainer als opvangbak met 
deksel

 ■ ingeschroefd binnentank
 ■ vulopening Ø 400 mm
 ■ trechter en zeef van roestvrij staal
 ■ afsluitbare deksel met gasdrukveren
 ■ 3-voudig stapelbaar 
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ binnen en buiten inzetbaar
 ■ max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
 ■ peilstok voor lekkagecontrole
 ■ overdrukventiel ¾“
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tank-container type tcb

schadelijke stoffen container type scd

Uitvoering
 ■ aflopende bodem met 2“ kogelkraan
 ■ volgens ‘‘DIN 30741”, deel 2
 ■ robuuste constructie van 3 mm 
plaatstaal

 ■ vulopening Ø 457 mm  
met afsluitbare koepeldeksel

 ■ overdrukventiel 3/4“, 0,5 bar
 ■ 2 stopaansluitingen 2“
 ■ max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ opklapbare treeplank 

Optie

 ■ naamprint 

Speciale uitvoeringen leverbaar 
 ■ bijv. roestvrij staal 

UN-GOEDKEURING§
31 A/Y/BAUER/135

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

max. totaalgewicht 
(kg)

gewicht
(kg)

TCB 1000 1000 1200 x 1000 x 1600 1780 280

UN-GOEDKEURINGEN§
31 A/Y/D/BAUER/041-44

Internationaal vervoer van gevaarlijke 
vloeibare stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen II 
en III. Inzameling en opslag volgens 
duitse voorschrift “TRbF 60” 
 

Uitvoering
 ■ zoals type SC (zie pagina 126),  
echter met buitencontainer met  
basisframe dat als opvangbak dient

 ■ geschroefde binnentank met stapel-
hoeken en koepeldeksel

 ■ voor binnen- en buitengebruik
 ■ trechter met vulbuis en zeef volgens 
duitse voorschrift ‘‘TRbF 60“ voor 
inzameling van stoffen volgens GHS- 
categorie 1

 ■ met peilstok voor lekkagecontrole
 ■ max. soortelijk gewicht 1,8 kg/l

Optie
 ■ naamprint

Type SCD met trechter

Internationaal vervoer van gevaarlijke 
vloeibare stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

vulhoogte  
(mm)

max. totaal- 
gewicht (kg)

gewicht
(kg)

SCD 240 240 800 x 800 x 1093 938 627 195
SCD 285 285 800 x 800 x 1248 1093 725 212

Trechter met vulbuis
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Mobiele aanvoer voor machines  

mobicont type m 800
Voor de aan- en afvoer van brandbare 
vloeistoffen volgens GHS-categorie 3 
en watergevaarlijke vloeistoffen vol-
gens GHS-categorieën 1-4. Internatio-
naal vervoer van gevaarlijke vloeibare 
stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, 
verpakkingsgroepen II en III

Uitvoering 

 ■ stabiele, conische buitencontainer 
van 3 mm plaatstaal als aanrijdbe-
veiliging en opvangbak met 100 % 
volume inclusief lekkagepeilstok

 ■ 100 mm onderrijdhoogte
 ■ robuuste, vervangbare PE binnentank
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ eenvoudig te reinigen 

      
Opties

 ■ afsluitbare, verzinkte deksel met 
stapelhoeken, 2-delig

 ■ vierkant- of cilinderslot
 ■ vul-/afnamedeksel met 3 x 2“ en  
1 x 3/4“ binnendraad

 ■ 2 zwenk- en 2 draagwielen van 
polyamide Ø 180 mm, waarvan één 
zwenkwiel met vergrendeling  
- bouwhoogte 220 mm

 ■ hand- of elektropompen
 ■ vulstandmeter
 ■ vultrechter
 ■ andere opties op aanvraag

Stationaire aanvoer voor machines 

   

UN-GOEDKEURING§

Type M 800 met verzinkt deksel

Vierkantslot 

M 800 verzinkt, gestapeld Vul-/afnamedeksel

31 HA1/Y/D/BAUER/5477

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

gewicht
gelakt (kg)

M 800 800 1200 x 1000 x 1145 220

    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt
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mobicont type mo 800

Uitrusting

 ■ elektrische pomp 230 V, kabel met 
stekker, inclusief zuigslang (2)

 ■ gesloten slanghaspel inclusief 8 
m slang DN 13 (1) en handmatige 
bedienbare

 ■ doorloopteller (5)
 ■ vulstop 2“ (4)
 ■ be- en ontluchtingsventiel 1“ (6)
 ■ afsluithendel 1“ (7)
 ■ vulstandmeter (3) voor opslag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Optie 

 ■ 2 zwenk- en 2 draagwielen van 
polyamide Ø 180 mm, waarvan één 
zwenkwiel met vergrendeling  
- bouwhoogte 220 mm

Uitvoering 

 ■ stabiele, conische buitencontainer 
van 3 mm plaatstaal als aanrijdbe-
veiliging en opvangbak met 100 % 
volume inclusief lekkagepeilstok

 ■ robuuste, verwisselbare PE binnen-
tank met schroefdeksel Ø 215 mm

 ■ lekbak
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en stapelaar

Mobiel olieverzorging voor intern 
gebruik, toegelaten voor opslag en 
transport

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

gewicht
gelakt (kg)

MO 800 800 1200 x 1000 x 1045 / 1620 251

UN-GOEDKEURING§
31 HA1/Y/D/BAUER/5477

   Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt
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mobicont type mW 800

Vul- en afnamedeksel met een voorbeeld van een
mogelijke armaturencombinatie
1 vulstop
2 tankverwarming
3 ‘‘Euroflex 3“ - tankarmatuur
4 anti-overhevelingsventiel
5 be- en ontluchtingsventiel
6 vulstandmeter 

Type MW als “communicerend systeem“

Speciale uitvoeringen leverbaar 

 ■ ‘‘communicerend systeem“ voor 
verhoogd gebruik

 

Voor de voorziening van hetelucht-
kachels met stookolie voor binnen en 
buiten 
Uitvoering 

 ■ stabiele, conische buitencontainer 
van 3 mm plaatstaal als aanrijdbe-
veiliging en opvangbak met 100 % 
opvangvolume, inclusief lekkage- 
peilstok

 ■ robuuste, vervangbare polyethyleen 
(PE)-binnentank

 ■ vul-/afnamedeksel met 3 x 2“ en 1 x 
3/4“ binnendraad

 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ afsluitbaar verzinkt deksel als 
bakafdichting met stapelhoeken en 
dekselsteun

 ■ vierkant- of cilinderslot 

Opties 
 ■ tankverwarming met goedkeuring 
van keuringsinstatie “TÜV Duitsland”

 ■ vul- en afnamedeksel met armaturen b.v.
- vulstop 
- ‘‘Euroflex“ 2 of 3 
- anti-overhevelingsventiel 
- be- en ontluchtingsventiel 
- vulstandmeter 
- peilstok

 ■ 2 zwenk- en 2 draagwielen van 
polyamide Ø 180 mm, waarvan één 
zwenkwiel met vergrendeling  
- bouwhoogte 220 mm

    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

UN-GOEDKEURING§
31 HA1/Y/D/BAUER/5477

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

gewicht
(kg)

MW 800 800 1290 x 1020 x 1310 286
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mobicont type md 800
De mobiele tank voor de verzorging
van voertuigen, bouw- en werkmachi-
nes, apparaten, aggregaten etc. met 
diesel. Internationaal vervoer van 
gevaarlijke vloeibare stoffen volgens 
ADR/RID/IMDG-code, verpakkings-
groepen II en III
 

Uitvoering 

 ■ stabiele, conische buitencontainer 
van 3 mm plaatstaal als aanrijdbe-
veiliging en opvangbak met 100 % 
volume inclusief lekkagepeilstok

 ■ 100 mm onderrijdhoogte 
 ■ robuuste, vervangbare PE-binnen-
tank 

 ■ vul-/afnamedeksel met 2“ vulstop, 
ontluchtingsventiel, zuigleiding, 
kogelkraan voor pompaansluiting, 
schroefbare peilstok

 ■ afsluitbare kap met gasdrukveren
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

Opties

 ■ hand- en elektropompen
 ■ 2 zwenk- en 2 draagwielen van 
polyamide Ø 180 mm, waarvan één 
zwenkwiel met vergrendeling  
- bouwhoogte 220 mm

 ■ vulstandmeter
 ■ grenswaarden aanduider
 ■ laadbeugel
 ■ andere opties op aanvraag

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

gewicht
gelakt (kg)

MD 800 800 1225 x 1025 x 1625 253

UN-GOEDKEURING
31 HA1/Y/D/BAUER/5477

Type MD 800 met laadbeugel (optie)

§

    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt
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mini-tank type mt
Voor het aftanken van bouw- en werk-
machines, apparaten, aggregaten etc. 
Internationaal vervoer van gevaarlijke 
vloeibare stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen II en 
III. Opslag van brandbare vloeistoffen 
volgens GHS-categorieën 1-3 
 
Uitvoering

 ■ buitencontainer met basisframe, als 
opvangbak (100 %)

 ■ ingeschroefde binnentank met 
stapelframe, koepeldeksel en arma-
turenaansluiting

 ■ peilstok voor lekkagecontrole
 ■ pompaansluiting 2“
 ■ vulstop met schroef
 ■ beluchtingsventiel
 ■ afsluitbaar
 ■ stapelbaar
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ binnen en buiten inzetbaar 
 
 
 

Opties
 ■ hand- en elektropompen
 ■ vulstandmeter

Type MT 235 met handpomp 

Handpomp, vulstop, vulstandmeter, beluchtingventiel

Alle armaturen zijn onder de 
afsluitbare deksel aangebracht  
en voor onbevoegde toegang 
beveiligd.

UN-GOEDKEURING §
31 A/Y/D/BAUER/031

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

max. totaalgewicht
(kg)

gewicht
(kg)

MT 235 235 800 x 800 x 1248 725 220
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 ■ handpomp 
 ■ elektrische pompen 12 V/24 V/230 V
 ■ elektrisch of  
mechanisch  
doorloopteller 

 ■ vulstandmeter
 ■ grenswaarden- 
aanduider

kraftstofftank typ mt

 ■ buitencontainer als opvangbak 
 ■ (100 %) inclusief lekkagepeilstok
 ■ binnentank, ingeschroefd en verwis-
selbaar, met reinigingsopening

 ■ afsluitbaar en middels gasdrukveren 
ondersteund deksel 

 ■ 100 mm onderrijdhoogte
 ■ zwenkbare kraanogen voor kraange-
bruik en als transportbeveiliging

 ■ toegelaten voor diesel of stookolie
 ■ 2” vulstop met sluitklep 
 ■ 1” pompaansluiting met afsluitkraan 
 ■ overdruk- en beluchtingventiel 

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

stelplaats (LxB)
(mm)

max. totaalgewicht
(kg)

gewicht (leeg)
zonder pomp (kg)

MT   450 450 1060 x 880 x   890 1000 x 800 775 239
MT   600 600 1360 x 880 x   890 1300 x 800 990 280
MT 1000 1000 1660 x 880 x 1100 1600 x 800 1557 356

Uitvoering

Opties
1 lekkagepeilstok
2 vulstop
3 kogelkraan
4 vulstandmeter
5 grenswaardenaanduider
6 kogelkraan/zuigleiding
7 tappistool
8 kraanogen

7

4

2
6

8 8

5

3

Mobiel tank voor de verzorging van voer-
tuigen, bouw-/werkmachines, apparaten, 
aggregaten etc. met diesel of stookolie. 
Internationaal vervoer van gevaarlijke 
vloeibare stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

UN-GOEDKEURING
31 A//Y/D/BAUER/7336

§
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diesel-tank type dt

Type DT 1000  
met elektropomp (optie)

Voor het aftanken van bouw- en werkma-
chines, apparaten, aggregaten etc. 
Internationaal vervoer van gevaarlijke 
vloeibare stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

Type DT 450
 ■ opslag van brandbare vloeistoffen 
volgens GHS-categorieën 1-3 

Type DT 600 en Type DT 1000
 ■ opslag van brandbare vloeistoffen 
volgens GHS-categorie 3 
 

Uitvoering
 ■ buitencontainer met basisframe, 
treeplank en stapelhoeken, als  
opvangbak (100 %)

 ■ binnentank, bevestigd aan deksel
 ■ vulopening Ø 457 mm met afsluit-
bare koepeldeksel

 ■ armaturenkast met slot
 ■ be- en ontluchtingsventiel
 ■ vulstop 2“ met sluitklep
 ■ peilstok voor lekkagecontrole
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ opklapbare treeplank
 ■ binnen en buiten inzetbaar

Type DT 450 UN-GOEDKEURING§
31 A/Y/D/BAUER/092

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

max. totaalgewicht
(kg)

gewicht
(kg)

DT   450 450 1200 x 1000 x 1415 1135 325
DT   600 600 1200 x 1000 x 1600 1460 380
DT 1000 1000 1200 x 1000 x 2100 2230 460

Opties
 ■ handpomp 
 ■ elektrische pompen 12 V/24 V/230 V
 ■ vulstandmeter (Type DT 450)
 ■ doorlopteller
 ■ sleutel voor vleugelmoeren
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voorbeelden van speciale uitvoeringen



139containers voor recyclebare stoffen 139

Bovengrondse systemen Ondergrondse systemen Halfondergrondse systemen 

Ondergrondse parkeergarages Stelplaatsen voor afvalbakken

  Bezoek onze website 
  www.geotainer.com  

  of 

  vraag eenvoudig en kostenloos
  onze catalogus “Afval- & recycle-
  bare stoffen containers” aan.



140

Ongekend veelzijdig 
Verschillende lokale omstandigheden en nieuwe eisen aan moderne stad- en ruimteontwikkeling vragen om individuele 
oplossingen. Welke afvalsystemen in de markt beproefd zijn, is te zien in ons programma voor de gebruikelijke afvalstromen 
als ondergronds-, halfondergronds en bovengrondse containers. Volume en uitvoering kunnen aan de behoefte worden 
aangepast, omdat ons programma ongekend veelzijdig is.
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 ■ Bezoek onze  
website  
www.geotainer.com 
 
of 

 ■ vraag eenvoudig 
en kostenloos onze 
catalogus “Afval- & 
recyclebare stoffen 
containers” aan.

www.geotainer.com

Ongekend veelzijdig
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A Accu-container 124

Accu-oplaadstation 54

Afgiftegebouw voor gevaarlijke stoffen 116-117

Aftapstellingen 200 liter 93-95

Aftapstellingen 60 liter 92, 94

Aftapstellingen voor jerrycans 91

Afval- & recyclebare stoffen containers 139

B Behuizing voor afvalcontainers 139

Beschermcontainer 104

Bezem 34

Bodembeschermingsbakken 86,87

Bodembeschermsystemen 86-87

Bodemklepcontainers 23-29

Bouwstof-containers 27

Brandstoftanks 134-137

Brandwerende containers 112-114

Brandwerende kasten  105

Brandwerende ruimtecontainer 114

C Cassette-plaatstaalrekken 50

Container opvangbak 85

Container voor lange materialen 48

Container-kiepapparaten 45-47

Containers voor gasflessen 102-103

Containerwagen 30

D Depot-container 139

Diesel-tankplaatsen 88-89

Diesel-tanks 134-137

Duo-container 128

F F90 brandwerende containers 112-114

G Gaascontainers 29

Gasflessen containers 102-103

Gasflessen depots 103

Gasflessen-paletten 51

Geisoleerde containers 108-109

GeoTainer® 139

Gevaarlijke stoffen containers 119

Gevaarlijke stoffen depots 98-101

Gevaarlijke stoffen kasten 98

Gevaarlijke stoffen rekken 200 liter 93-95

Gevaarlijke stoffen rekken 60 liter 92, 94

Glascontainers 139

Halfondergrondse systemen 139

H Hangopvangbakken 97

Heftruckbezem 34

Heftruck-tender-systeem 49

Hoekopvangbakken 78
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H Huisvuil-containerkieper 45

I Inzamelcontainer-systeem 34

J Jerrycan aftapstellingen 91

Jerrycan schenkhulp 63, 83

K Kasten voor gevaarlijke stoffen 98-101,103,105

Kiepapparaten 45-47

Kiepbakken 31

Kiepcontainers 7-16, 22, 29

Kiepkruiwagen 31

Kiepwagen 30

Kippomat 46

Kledingcontainer 139

Kleine blikken rekken 90

L Laadsteun 52

Laadvorken 44

Lastarmen 43

Lasthaken 44

Ledigingsapparatuur voor containers 45-47

Liftomat 61

Lorrie-kieper 31

M Machine-opvangbakken 87

Mini-container-systeem 118

Mini-tank 135

MobiCont 131-134

Mobiele opvangbakken 73, 77

Mobiele tankstationen 134-137

Module-opvangbak 75

Montagekooien 40-41

O Olie container 131-133

Ondergrondse parkeegarages voor afvalbakken 139

Ondergrondse systemen 139

Opslag voor gevaarlijke stoffen 110-111

Opties voor brandwerende containers 115

Opties voor opvangbakken 83

Opvangbakken 97

Opvangbakken 1000 liter 80-82, 85, 97

Opvangbakken 200 liter 71-79, 81-82, 84, 97

Opvangbakken 60 liter 70

Opvangbakken met PE-binnenbak 82

Opvangbakken met spatbeschermwand 82

Opvangbakken opties 83

Opvangbakken voor kleine blikken 69

Opvangbakken voor kleine blikken 69

Opwarmkamers 109

P Paletten voor gasflessen 51

Palettenrekken 96
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P Papiercontainers 139

Plaatstaalrekken 50

Plateau voor roosters 48

Platte bakken 86-87

Profielbakken 76

R Rangeerhulp 52

Recyclingboxen 139

Rekken voor 1000 liter IBC 96

Rekken voor 200 liter vaten 93-95

Rekken voor 60 liter vaten 92, 94

Rekken voor kleine blikken 90

Rekken voor plaatstaal 50

Roestvrij staal opvangbakken 81

Roestvrij staal opvangbakken voor kleine blikken 69

Ruimschilden 38-39

Ruimtecontainer 108

S Schaargrijper 64

Schadelijke stoffen containers 126,130

Schenkhulp voor jerrycans 63, 83

Secomat 139

Shovels 35-37

Silocontainers 32-33

Sneeuwploeg 39

Sneeuwschuiver 38

Spaandercontainers 17-19

Speciaal-afvalcontainers 121-123, 126-128

Speciale containers voor gevaarlijke stoffen 138

Spuitbussen verzamelcontainer 123

Stapelkieper 20

Stellingcontainergebouwen 110-111

Stellingcontainers 106-107

Stelplaatsen voor afvalcontainers 139

Stookolie-containers 133

Strooiapparaten 39

Strooiwagen 39

T Tankplaatsen voor diesel 88-89

Tankplaatsen voor kleine blikken 90

Tankstationen 134-137

Telekoopladers 42

TL-buizenboxen 125

Transportapparaten 48-49, 51

Transport-paletten 124

Traversen voor stapelkieper 21

U Universele-container 22

V Vaten-aftapstellingen 92-95
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