
För återvinningsmaterial och avfall

ANNAN UTRUSTNING

KÄRL, CONTAINRAR &



Ö8 med presenning

Höjd 1600 mm

Bredd 2000 mm

Längd 3300 mm

• Tät container.
• Lämplig för farligt avfall.

CONTAINRAR FÖR LIFTDUMPER

• Liftdumper används för små och mellanstora containrar. En 
fördel är att man kan komma åt på trånga och ojämna platser.

• Till tunga material väljs en mindre behållare, annars finns risk 
för att bilen inte kan lyfta upp containern eller att det tillåtna 
axeltrycket överskrids. 

• Samtliga täckta containrar är låsbara. 
• Måtten på containrarna avser utvändigt mått.

CONTAINRAR      T = täckt container     Ö = öppen container

15 m fritt framör container
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TLX 10 flexicontainer

Höjd 1897 mm

Bredd 1896 mm

Dörrbredd 1000 mm

Längd 3123 mm

• Multifunktionell container 
som bland annat kan 
användas för förvaring.

• Dörr på kortsida, låsbara 
sidoluckor, hängande 
baklucka. 

• Rörstos (Ø 500 mm)  
i taket.

TLX 15 flexicontainer

Höjd 1948 mm

Bredd 1896 mm

Dörrbredd 1000 mm

Längd 4723 mm

• Multifunktionell container 
som bland annat kan 
användas för förvaring.

• Dörr på kortsida, låsbara 
sidoluckor, hängande 
baklucka. 

• Rörstos (Ø 500 mm)  
i taket.

T10

Höjd 2100 mm

Bredd 2000 mm

Längd 4000 mm

• Finns även med 
sopinkastlucka. 

• Kan även tömmas på 
plats med baklastare.

T5

Hög Låg

Höjd 1500 mm 1250 mm

Bredd 2000 mm 2000 mm

Längd 2900 mm 3600 mm

• Kan även tömmas på  
plats med baklastare.

Ö5

Höjd 1000 mm

Bredd 1900 mm

Längd 3800 mm

Ö5 truckflak

Höjd 1100 mm

Bredd 1900 mm

Längd 3200 mm

• Fällbar bakläm.

Ö10

Höjd 1800 mm

Bredd 1900 mm

Längd 3600 mm

Ö8 kranlyft

Höjd 1600 mm

Bredd 1900 mm

Längd 3800 mm

• Godkänd för kranlyft.

Ö16

Höjd 2150 mm

Bredd 1950 mm

Längd 4600 mm



CONTAINRAR FÖR FRONTLASTARE

• Frontlastare är lämpliga för mindre containrar.  
De töms snabbt och effektivt på plats. 

• Containrarna är låsbara. 
• Måtten på containrarna avser utvändigt mått.

CONTAINRAR FÖR LASTVÄXLARE

• Lastväxlare används främst till stora och tunga containrar. 
Lastning och lossning sker snabbt och effektivt. 

• Till tunga material väljs en mindre behållare annars finns 
risk för att bilen inte kan lyfta containern eller att det 
tillåtna axeltrycket överskrids. 

• Samtliga containrar har öppningsbar bakdörr. 
• Täckta containrar är låsbara. 
• Måtten på containrarna avser utvändigt mått.

15 m fritt bakom container

15 m fritt framför container
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T20

Höjd 2500 mm

Bredd 2600 mm

Längd 5300 mm

Ö12

Höjd 1250 mm

Bredd 2600 mm

Längd 6300 mm

T8

Höjd 1900 mm

Bredd 2000 mm

Längd 2800 mm

T26

Höjd 2500 mm

Bredd 2600 mm

Längd 6400 mm

Ö20

Höjd 2000 mm

Bredd 2580 mm

Längd 5300 mm

Ö22

Höjd 1850 mm

Bredd 2600 mm

Längd 6300 mm

T8 kombi

Höjd 1800 mm

Bredd 2000 mm

Längd 3200 mm

• Kan även tömmas med 
liftdumper och baklastare.

T34 nättak vänster / höger

Höjd 2900 mm

Bredd 2600 mm

Längd 6400 mm



STORSÄCKAR 

STORSÄCKAR FÖR HÄMTNING MED KRANBIL

• Storsäckar som hämtas med kran är en smidig och 
flexibel lösning.

• Våra robusta säckar passar lika bra för större som mindre 
mängder avfall och lämpar sig för många olika avfallsslag. 

• På kranlastväxlare finns gripklo och gripskopa för till 
exempel utplacering av jord ”portionsvis”.

Fritt utrymme att använda kranen

Har du mycket avfall? Ont om plats för ett stort antal 
kärl? Kanske din avfallshantering kan förenklas med 
hjälp av en komprimator.

Renova tillhandahåller komprimatorer av olika typer och 
storlekar, både stationära, mobila och liftdumperkomprimatorer. 
En komprimator lämpar sig exempelvis för brännbart avfall, 
livsmedelsavfall, wellpapp och andra återvinningsmaterial.

Vill du veta mer? Kontakta kundservice på telefonnummer 
031-61 85 30 eller mejla till kundservice@renova.se

KOMPRIMATORER

BEHÅLLARE FÖR METALLER

Storsäck 200 liter

Höjd 850 mm

Bredd 500 mm

Längd 500 mm

Maxvikt fylld 250 kg

Storsäck 1000 liter

Höjd 1000 mm

Bredd 900 mm

Längd 900 mm

Maxvikt fylld 1200 kg

Storsäck 2000 liter

Höjd 1000 mm

Bredd 1000 mm

Längd 2000 mm

Maxvikt fylld 1000 kg

KOMPRIMATORER FÖR ÅTERVINNINGSMATERIAL & AVFALL

Behållarna har fot med fläns, delade gaffeltunnlar och 
dräneringsrör i botten.

600 liter

Höjd 800 mm

Bredd 814 mm

Längd 1214 mm

Maxvikt fylld ca 3000 kg

1200 liter

Höjd 800 mm

Bredd 1214 mm

Längd 1614 mm

Maxvikt fylld ca 3000 kg



Vi tillhandahåller markbehållare. 
De är avsedda för större 
mängder avfall och placeras 
utomhus. 

Finns i olika storlekar och 
modeller. 

Vill du veta mer? Kontakta 
kundservice på telefonnummer 
031-61 85 30 eller mejla till 
kundservice@renova.se

Behöver du snygga och funktionella sorteringsmöbler som 
underlättar återvinningen? Vi har förslag till lösningar för 
kontor och andra inomhusmiljöer. Utomhus kan ett snyggt 
kärlskåp vara alternativet till miljörum. 

Både källsorteringsmöbler och kärlskåp finns i flera olika 
storlekar och utföranden. 

Vill du veta mer? Kontakta kundservice på telefonnummer 
031-61 85 30 eller mejla till kundservice@renova.se

För att få ner volymerna av 
wellpapp och mjukplast.

Vi har förslag på lösningar 
med pressar för både halv- 
och helpallsbalar.

Vill du veta mer? Kontakta 
kundservice på telefonnummer 
031-61 85 30 eller mejla till 
kundservice@renova.se

KÄRL, STANDARDSTORLEKAR

MARKBEHÅLLARE KÄRLSKÅP OCH KÄLLSORTERINGSMÖBLER

RULLSTÖD WELLPAPP

BALPRESS

BEHÅLLARE FÖR ÅTERVINNINGSMATERIAL

370 liter

Hjuldiameter 300 mm

Höjd 1075 mm

Bredd 745 mm

Djup 800

Max nettovikt 80 kg

190 liter

Hjuldiameter 250 mm

Höjd 1070 mm

Bredd 540 mm

Djup 700 mm

Max nettovikt 50 kg

550 liter

Höjd 1300 mm

Bredd 750 mm

Längd 800 mm

60 liter

Höjd 890 mm

Bredd 560 mm

Längd 340 mm

• Används vid 
internhantering.

ÅV-lådan

Höjd 430 mm

Bredd 250 mm

Längd 330 mm

• För kontorspapper.

Bagpacker

Höjd 1000 mm

Bredd 460 mm

Längd 450 mm

• Stället håller mjukplast 
ihoppressad.

660 liter

Hjuldiameter 200 mm

Höjd 1205 mm

Bredd 1265 mm

Djup 774

Max nettovikt 130 kg

• Kärlet har låsbara hjul.

ÅV-LÅDAN BAGPACKER

140 liter

Hjuldiameter 250 mm

Höjd 1060 mm

Bredd 480 mm

Djup 550 mm

Max nettovikt 30 kg

• För återvinningsmaterial, 
exempelvis förpackningar, 
kontorspapper, tidningar.



LOTS-BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFAL

BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFALL OCH ELEKTRONIK

800 liter

Höjd
1260 mm (flytande)
1212 mm (fast)

Bredd 1200 mm

Djup 1000 mm

• Finns för flytande avfall och 
fast avfall.

220/230 liter

Höjd 1050 mm

Bredd 720 mm

Djup 750 mm

• Finns för flytande  
avfall (220 liter) och  
fast avfall (230 liter).

Box för bilbatterier

Höjd 770 mm

Bredd 1200 mm

Djup 800 mm

PLASTBACKAR FÖR FARLIGT AVFALL VÄGGSTÄLL

Back 24 liter

Höjd 330 mm

Bredd 390 mm

Längd 280 mm

• För exempelvis 
småbatterier, glödlampor, 
lågenergilampor.

Back 42 liter

Höjd 300 mm

Bredd 560 mm

Längd 360 mm

• För glödlampor, lågenergi-
lampor, aerosoler, 
färgburkar och små 
elektroniska apparater.

Small

Höjd 1910 mm

Bredd 1910 mm

Djup 980 mm

Medium

Utvändigt Invändigt

Höjd 2690 mm 2380 mm

Bredd 3006 mm 2900 mm

Djup 2300 mm 2200 mm

Väggställ 3 behållare

Höjd 1170 mm

• För tre stycken 
24-litersbackar. Lock finns.

FARLIGT AVFALL-SKÅP

Säker förvaring av farligt avfall utomhus eller inomhus. Låsbara 
och vädertåliga. Flexibel inredning. Uppsamlingstråg i botten. 
Självutlösande brandsläckare.

Vill du veta mer? Kontakta kundservice på telefonnummer 
031-61 85 30 eller mejla till kundservice@renova.se

Väggställ 4 behållare

Höjd 1470 mm

• För tre stycken 
24-litersbackar och en 
42-litersback. Lock finns.



ELEKTRONIKBEHÅLLARE

Med hjul 1,5 kbm

Höjd 1750 mm

Bredd 1200 mm

Djup 800 mm

Hjul 150 mm

• Finns med dörr som öppnas 
på långsidan eller dörr som 
öppnas på kortsidan.

Låsbar behållare

Höjd 990 mm

Bredd 1200 mm

Djup 800 mm

• Lämplig för  
sekretesselektronik.

För pallhantering 
1,7 kbm (stapelbara)

Höjd 1200 mm

Bredd 1550 mm

Djup 1150 mm

Klack 110 mm

KARTONG RISKAVFALL SEKRETESSKÄRL

RISKAVFALL, SEKRETESSAVFALL

Fat med kryss

Höjd 900 mm

Diameter 600 mm

Fat 200 liter

Höjd ca 900 mm

Diameter ca 600 mm

Lysrörstub

Höjd 975 mm

Diameter 205 mm

• Tub av papp.

Fat 200 liter med sprund

Höjd ca 900 mm

Diameter ca 600 mm

• För flytande avfall.

LYSRÖRSBEHÅLLARE FAT

SAMLAREN

För exempelvis glödlampor, batterier, småelektronik, 
sprayburkar, kemikalier. Lämplig i butiker. Kan 
placeras fristående eller inbyggd. Tre eller sex 
inkasthål. Det farliga avfallet samlas upp i lådor. 
Skåpet töms framifrån.

Vill du veta mer? Kontakta kundservice på 
telefonnummer 031-61 85 30 eller mejla till 
kundservice@renova.se

Sekretesskärl 190 liter

Hjuldiameter 250 mm • Låsbart 
kärl med 
”brevinkast”.

• För brännbart 
sekretessavfall 
t ex papper, 
CD-skivor.

Höjd 1070 mm

Bredd 540 mm

Djup 700 mm

Max nettovikt 50 kg

Kartong engångsemballage

Höjd 800 mm • Kartong för  
riskavfall med lock  
och bottentråg.

• Kartongen ställs 
alltid på pall.

Bredd 1200 mm

Djup 800 mm

Samlaren

Med 6 hål Med 3 hål

Höjd 2090 mm 2090 mm

Bredd 1000 mm 500 mm

Djup 600 mm 600 mm
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Se utbud och  
beställ container.

Se utbud och  
beställ storsäck.

Se avvikelser och ta ut 
hämtningsscheman.

Få översikt av hämtningar 
och beställa extratömning 
av behållare.

Hantera vågkort på ett 
automatiserat sätt.

Se era behållare, när de töms 
& hur mycket som töms.

FÅ FULL KOLL PÅ DIN AVFALLSHANTERING!
Utnyttja möjligheterna med Renovas kundportal. Här kan du betälla 

behållare och i realtid se planerade och utförda tömningar. Du kan ladda 
ner hämtningsschema och administrera vågkort. Du får också lättillgänglig 

statistik och uppföljning av din avfallshantering. 

Läs mer på renova.se/kundportal

RENOVA MILJÖ AB
HEMMA HÄR, SOM INGEN ANNAN

VI KAN HJÄLPA ER MED
• Utbildning och rådgivning.

• Helhetslösningar för miljöriktig hämtning och 
behandling av återvinningsmaterial och avfall.

• Miljöservice – skötsel av ditt miljörum.

• Slamsugning, högtrycksspolning, besiktning och 
rengöring av tankar.

• Uthyrning, tvätt, samt underhåll av kärl och containrar.

• Skyltar, dekaler och lås till behållare.

Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. 
För oss är hållbarhet själva verksamheten. Vi skapar 
helhetslösningar för avfall och återvinning. Tillsammans 
med våra kunder bygger vi ett hållbart Västsverige.

SÅ BESTÄLLER DU UTRUSTNING & TJÄNSTER

VIA KUNDPORTALEN
Du som redan är kund hos oss kan 
beställa utsättning och tömning av 
behållare via vår kundportal. 

Där kan också enkelt nå oss  
för att göra förändringar och  
beställa tilläggstjänster.

VIA WEBBEN
På renova.se beställer du våra  
vanligaste containrar samt  
hämtning av storsäckar. 

Där kan du också läsa mer  
om våra paketlösningar för  
containrar.

VIA KUNDSERVICE
Du kan givetvis också kontakta  
Renovas kundservice för beställning  
eller frågor om våra tjänster.

Mejl kundservice@renova.se

Telefon 031-61 85 30 

Öppettider vardagar 07:00-16:30

? FÖR MER INFORMATION
Läs vidare på renova.se/utrustning 
eller kontakta kundservice på 031-61 85 30

RENOVA MILJÖ AB
Box 36, 401 20 Göteborg | 031-61 80 00 

info@renova.se | www.renova.se


