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Ultra Fill
• Základní stanice Mr. Fill 120 l
• Solární panel
• Čidla
• Ovladač IoT
• Baterie
• Lisovací systém
   Opce:
• Prostor na cigaretové nedopalky
• Nožní pedál
• Síťové napájení 230 V

Quatro Fill
• Základní stanice Mr. Fill 120 l
• Čtyři otvory
   Opce:
• Baterie
• Ovladač IoT
• Čidla
• Prostor na cigaretové nedopalky

Smart Fill
• Základní stanice Mr. Fill 120 l
   Opce:
• Solární panel
• Čidla
• Ovladač IoT
• Baterie
• Prostor na cigaretové nedopalky
• Nožní pedál

Indoor Fill
• Základní stanice Mr. Fill 120 l
• Čidla
• Ovladač IoT
•  Síťové napájení 230 V
• Lisovací systém
• Nožní pedál

Samolisovací odpadkové koše Mr. Fill  představují nové řešení 
v  oblasti sběru odpadu na veřejných místech. Mr. Fill snižuje 
náklady na sběr odpadu a zároveň omezuje nepořádek. A to vše 
díky inteligentní solárně napájené technologii.

Jsou ideálním řešením pro chytrá města, která chtějí omezit 
nepořádek a radikálně snížit náklady na sběr. Solárně napájené  
odpadkové koše hlásí prostřednictvím svého chytrého správce 
Smart Waste Manager svůj stav 24krát denně. Výsledkem je 
efektivnější sběr odpadu a nižší náklady.

• Cca 5krát vyšší kapacita (odpad je stlačen na jednu pětinu objemu),
• Mr. Fill stačí vyprazdňovat 5krát méně často, takže svozová vozidla 

vykonají mnohem méně jízd,
• standardní nádoby 120 l a 240 l,
• rozměry vhodné pro veřejné venkovní prostory,
• díky klapce padá odpad přímo do vnitřní nadoby, odpad nemůže 

uvíznout,
• prevence přeplnění koše blokací vhozu při plné nádobě,
• možnost dálkového uzamčení koše,
• dálkový monitoring,
• optimalizace svozové trasy,
• Aplikace Mr. Fill pro Android a IOS,
• informační displej,
• standardní pohon 4000 N (400 kg), s opcí až 6000 N (600 kg),
• solární panel v úhlu 10 stupňů pro lepší využití slunečního záření,
• kvalitní materiály,
• robustní design,
• vysoce kvalitní ocel 2 mm,
• odolný pedál,
• vysoce kvalitní práškové lakování s jemnou strukturou proti grafice 

a nálepkám,
• tříletá záruka.

Výhody

Produktové varianty



SOLÁRNÍ PANEL

ČIDLO NAPLNĚNÍ

UŠLECHTILÁ OCEL 
TLOUŠŤKY 2 mm

PROSTOR
NA CIGARETOVÉ 

NEDOPALKY

STANDARDNÍ
NÁDOBA 120 l

LIS

SNADNO VYMĚNITELNÁ 
BATERIE
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Odpadová nádoba
Mr. Fill používá standardní 120litrové 
nádoby, které lze použít s pytlem nebo 
bez něj.

Elektrický lis
Navzdory kompaktnímu designu lisu 
má Mr. Fill velmi dlouhé rameno, které 
zatlačuje odpad hluboko do kontejneru.

Robustní nerezové vhozové víko
Víko je vyrobeno z nerezové oceli 
tloušťky 2 mm. Mr. Fill používá místo 
násypky víko a odpad díky tomu padá 
přímo do kontejneru. To brání tomu, 
aby se ucpalo odpadky a zajišťuje jeho 
čistotu. Víko je odolné proti vandalům 
a má velmi dlouhou životnost.

Specifikace

• pozinkovaný nožní pedál,
• prostor na cigaretové nedopalky,
• nestandardní barva (standardní je šedá),
• nátěr proti sprejerům,
• betonový podstavec,
• pozinkovaná základová deska,
• přizpůsobené logo na displeji.

• statistiku využití, 
• úroveň naplnění,
• měření napětí baterie,
• kapacitu solární energie,
• polohu,

Dále umožňuje dálkové zamykání vhozového víka.

OpceChytrý správce odpadu „Smart Waste Manager“

Smart Waste Manager sleduje:

575 / 669 mm

605 / 765 mm

120 / 240 l
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Chytrý správce odpadu „Smart Waste Manager“ je systém pro 
správu a sledování, který 24krát denně registruje údaje o  stavu 
a používání odpadkového koše a odesílá příslušné informace vašim 
zaměstnancům. Když je potřeba nádobu vyprázdnit, Smart Waste 
Manager odešle textovou zprávu nebo e-mail na PC, tablet nebo 
smartphone.
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