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ul. Konduktorska 39a
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tel.: +48 785 592 382
e-mail: elkoplast@elkoplast.pl
www.elkoplast.pl
www.zbiorniknapaliwo.pl

Katalog 
dla służb miejskich
kontenery • pojemniki na śmieci • kosze • punkty zbiórki odpadów
kompostowniki • rębarki i rozdrabniarki • belownice • zbiorniki 
na olej napędowy i adblue • zbiorniki na materiały sypkie
wózki do posypywania



•  Zgodne z normami EN 840, z zabezpieczeniem dziecięcym,
•  wszystkie kółka obrotowe, dwa hamowane,
•  opróżnianie grzebieniowe / trzpieniowe,
•  na życzenie otwory do wrzucania sortowanego odpadu (szkło,   
 tworzywa sztuczne, papier, itd.),
•  kontenery na szkło można dostarczyć w wersji z izolacją akustyczną,
•  możliwość personalizacji (oznaczenie logotypem, numeracja ...). 

Kontenery z tworzyw sztucznych i stalowe 1100 l

•  Wykonane z HDPE według norm EN 840-2, -5, -6, 
•  możliwość personalizacji (logotyp, numeracja) 
 bezpośrednio na pojemnikach.

Wersja na odpady biologiczne

•  Otwory wentylacyjne do optymalizacji 
 cyrkulacji powietrza wewnątrz pojemnika,
•  redukcja odpadu aż do 30%,
•  ograniczenie powstawania odoru,
•  polietylen antybakteryjny.

Pojemniki na śmieci z tworzywa 120/240 l

Typ Kolor Pojemność (l) Wymiary (dł. x szer. x wys.)

CLE 1100
czarny, żółty, zielony, 
niebieski, czerwony

1100 1380 x 1060 x 1442

CLA 1100
ocynkowane 

ogniowo
1100 1360 x 1000 x 1430

Typ Kolor Pojemność (l) Wymiary (dł. x szer. x wys.)

CLD 120
czarny, żółty, 

zielony, niebieski, 
brązowy, czerwony

120 552 x 483 x 926

CLD 240
czarny, żółty, 

zielony, niebieski, 
brązowy, czerwony

240 725 x 580 x 1080

CLD 120 BIO brązowy 120 550 x 485 x 960

CLD 240 BIO brązowy 240 730 x 570 x 1100

CLE 1100 CLA 1100 CLD 120 CLD 120 BIO

Kratka wentylacyjna w 
zbiorniku na BIO odpad

CLE 1100
Otwór do wrzucania 

papieru

CLE 1100
Otwór do wrzucania 

szkła

Otwó

dostępne 
w 5 kolorach  

       dostępne 
      w 6 kolorach
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CLE 1100

szkła



Classic

•  Mocowanie na ścianie lub na słupku,
•  kotwienie zamkiem na klucz trójkątny,
•  gładka powierzchnia dostosowana do łatwego 
 czyszczenia i utrzymania.

Prima linea 

•  Nowoczesne i estetyczne kosze do zabudowy i pleneru,
•  wersja 120 l z koszem wewnętrznym,
•  łatwa instalacja (50 l na słupek, 120 l kotwiona do podłoża),
•  odporne na wandalizm,
•  relief kosza utrudnia graffiti i naklejanie reklam.

KOSZE NA ODPADY PLENEROWE

EcoSort

•  Wysokiej jakości i estetyczny kosz,
•  duży wybór kolorowych wiek, 
•  kształt do stosowania w ciasnych miejscach.

Urba plus 40

•  Łatwe do ustawiania w stos,
•  „wieko w wieku”,
•  zamknięcie wieka przez opuszczenie uchwytu.

Ekomodul

•  Kombinacja wielu zestawów,
•  różne kolory wieka i nalepki z piktogramami,
•  wyjmowane kosze wewnętrzne (pojemność 15 l i 30 l),
•  moduły mocowane wzajemnie.

Kolejne typy na www.elkoplast.cz - wieka Ecosort, więcej zestawów Ekomodul

KOSZE DO WNĘTRZ NA SORTOWANY ODPAD

Typ Kolor Pojemność (l) Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Classic 50
szary pojemnik, 
zielone wieko

50 435 x 345 x 755

Classic 50
kremowy pojemnik, 

pomarańczowe wieko
50 435 x 345 x 755

Classic 50 zielony 50 435 x 345 x 755

Prima linea 50
szary, zielony, 

niebieski, czarny
50 Ø 350 x 480

Prima linea 50 szary, zielony 120 Ø 530 x 1160

Typ Kolor Pojemność (l) Wymiary (dł. x szer. x wys.)

EcoSort 60 szary 60 595 x 275 x 630

EcoSort 85 szary 85 595 x 275 x 760

Urba plus 40
żółty, zielony, 

niebieski, czerwony
40 430 x 405 x 425

Ekomodul 4 x 15 l szary 4 x 15 800 x 300 x 350

Ekomodul 4 x 30 l szary 4 x 30 800 x 300 x 700

Prima linea 120

Przykład zestawu 
Ekomodul 4 x 15 l

Prima linea 50

4 5

Urba plus

Prima linea 120
wewnętrzny wyjmowany kosz

EcoSort 60/85
kolorowe, wielofunkcyjne wieka

Classic 50
pojemnik kremowy

EcoSort

Classic

GRAFFITI & 

WANDALIZM



•  Sprawdzona koncepcja opróżniania dolnego,
•  optymalne wykorzystanie punktu zbiórki odpadów,
•  typ KTS wyprodukowany z wysokiej jakości polietylenu, GFA/B z laminatu szklanego,
•  wszystkie stalowe części ocynkowane ogniowo,
•  kontenery z laminatu szklanego dostępne w kolorach RAL.

KONTENERY DO SORTOWANIA ODPADÓW

•  Zbiornik zewnętrzny wbudowany w ziemi (ok.2/3) i wewnętrzny wyjmowany kontener lub worek tekstylny,
•  Wykonane z laminatu szklanego (typ CSA) lub polietylenu wysokiej gęstości (typ SemiQ) o wysokiej 
 odporności mechanicznej i ze stali ocynkowanej ogniowo, odporne na UV,
•  różne rodzaje okładzin, np. drewno, siatka stalowa, blacha,
•  otwory do wrzucania w postaci wieka lub bezpiecznego bębna.

KONTENERY PÓŁPODZIEMNE

Typ Kolor Pojemność (l) Wymiary (dł. x szer. x wys.)

KTS 1,5 żółty, zielony, niebieski, czerwony 1500 1200 x 1200 x 1649

KTS 2,5 żółty, zielony, niebieski, czerwony 2500 1490 x 1490 x 1741

GFA 1,5 żółty, zielony, niebieski, czerwony 1500 Ø 1550 x 1220

GFA 2,5 żółty, zielony, niebieski, czerwony 2500 Ø 1730 x 1570

GFB 1,3 żółty, zielony, niebieski, czerwony 1300 1200 x 1200 x 1550

GFB 2,5 żółty, zielony, niebieski, czerwony 2500 1400 x 1400 x 1760

Typ Kolor Pojemność (l) Wymiary (dł. x szer. x wys.)

CSA 3,0 według RAL 3000 Ø 1450 x 2596

CSA 5,0 według RAL 5000 Ø 1892 x 2655

SemiQ 3,0 według RAL 3000 Ø 1450 x 2600

SemiQ 5,0 według RAL 5000 Ø 1900 x 2700

GFB 1,3

SemiQ 3,0 URBAN

CSA 3,0KTS 1,5

GFA 1,5 + 2,5GFA 4,0 + 3,0
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a.

SemiQ 3,0

Opróżnianie kontenera półpodziemnego

design URBAN design WOOD
GRAFFITI & 

WANDALIZM
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•  Wieloletnie doświadczenie w produkcji,
•  wykonanie według specyficznych potrzeb klienta.

Wykonanie
• Standardowe według DIN, lekkie, do układania 

w stos, kolejowe, na gruz, na ciężki /niebezpiecz-
ny / ciekły odpad, platformy, odporne na ścieranie, 
z podwójną podłogą,

• dach: przeciągany, odchylany, stały, zwijana plandeka,
• bramy: uszczelnione, klapka, przegrody separujące.

KONTENERY DUŻEJ POJEMNOŚCI

do transportu gruzu

do transportu kolejowego

niesymetryczne wykonanie
z odchylanymi czołami

abroll z uszczelnioną klapką

ymetryczne wykonanie
h l i ł i

ACTS-WD

ABR-HS

AMK MULDA

ABR - DSD

abroll z odchylanymi burtami

CITI

MODUŁOWE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW 

Punkt zbiórki odpadów

Budowa punktu zbiórki Wyrzucanie odpadu do 
przystawionego kontenera

Rampa najazdowa

Przykład układu 
punktu zbiórki odpadów

Rampa najazdowa

Barierka bezpieczeństwa

Przestrzeń do umieszczenia 
kontenerów na odpad sortowany

• Nowa generacja punktów zbiórki odpadów,
• patentowany modułowy system,
• adaptacja do zmiany potrzeb zbiórki odpadów, 
• zorganizowany ruch pojazdów w areale,
• dokładna informacja o napełnieniu 
 i zawartości kontenerów,
• pomieszczenia magazynowe pod platformą,
• szybki montaż,
• niskie koszty utrzymania,
• długa żywotność.

Bezpieczne 
zamykane 

pomieszczenia
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•  Profesjonalne rębarki i rozdrabniarki od największego producenta w Wielkiej Brytanii,
•  hydrauliczne rębarki z wałkami dociskającymi do średnic 125 – 225 mm (taśmowe, holowane i PTO),
•  modele grawitacyjne (ręczne, holowane lub PTO).

RĘBARKI I ROZDRABNIARKI

Typ
Maks. średnica 

(mm)
Rodzaj podawania

Wydajność 
(t/h)

Podwozie Typ silnika
Moc 

silnika (HP)

TW 18/100 100 grawitacyjny do 1,5 
drogowe 

niehamowane
benzynowy 

Briggs & Stratton
18

TW 125PH 125 2 wałki dociskające do 2
drogowe 

niehamowane
benzynowy Honda 20

TW 150 DHB 150 2 wałki dociskające do 4
drogowe 

hamowane
diesel 

KUBOTA 4-cylindrowy
35

TW 150DHB TW 125PH

TW 18/100

kolejne typy na www.elkoplast.cz 

•  Kompostowniki o stabilnym kształcie dzięki wzmocnionej  
 konstrukcji,
•  szybkie kompostowanie dzięki systemowi wentylacyjnemu 
 i ścianom z Thermolenu,
•  łatwe napełnianie dwoma dużymi otworami i łatwe 
 wybieranie kompostu, 
•  łatwy montaż bez użycia narzędzi i innych elementów złącznych.

KOMPOSTOWNIKI

Typ Kolor Pojemność (l)  Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Thermoking 400 zielony 400 740 x 740 x 840

Thermoking 600 zielony 600 800 x 800 x 1040

Thermoking 900 zielony 900 1000 x 1000 x 1000

Thermoking 400

Łatwy montaż

Zamykanie otworu do wrzucania

Wybieranie kompostu

Thermoking 600



•  Oszczędność czasu i pieniędzy,
•  kontrola i ewidencja wydawania paliwa,
•  mobilne,
•  odporne na korozję,
•  gwarancja 10 lat na zbiornik z tworzywa.

ZBIORNIKI NA OLEJ NAPĘDOWY I ADBLUE

Typ Pojemność nominalna Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm)

FDC 2800 2800 2360 1320 1880

FDC 5000 5000 2435 2435 2300

FDC 7000 7000 2950 2435 2300

FDC 14000 14000 według konfiguracji według konfiguracji 2300

Typ Pojemność nominalna Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm)

FDE 2800 2800 2360 1320 1880

FDE 5000 5000 2435 2435 2300

FDE 7000 7000 2950 2435 2300

12 13

Maszynownia FDC 7000

widok maszynowni automatyczny pistolet

FDC 7000

FDE 2800

Zbiorniki na olej napędowy

Zbiorniki na AdBlue

MC BOX

•  Belownice  Bramidan, jednego z największych światowych producentów,
•  siła prasowania 5 - 50 t,
•  podstawowa seria B, komfortowa seria X,
•  niezawodne, minimalne koszty utrzymania,
•  łatwe uruchomienie i obsługa,
•  bezpieczne dla obsługi, ekonomiczne dla użytkownika.

BELOWNICE

Bezpieczne elektroniczne sterowanie

Wypychacz beli

1 2Wkładanie odpadu (papier, tworzywa szt.) Wypchnięcie sprasowanego odpadu

X30

B3
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•  W okresie zimowym do posypywania chodników materiała- 
 mi sypkimi, np. solą, piaskiem, itp.,
•  w lecie do wysiewu trawników i nawożenia,
•  lekkie i poręczne, od pojemności 31 l z dużymi kołami 
 i do trudnego terenu,
•  regulacja ilości sypanego materiału,
•  wersja „T” jest holowana.

WÓZKI DO POSYPYWANIA

Typ Kolor Pojemność (l) Wymiary (dł. x szer. x wys.)

SA 19 czerwony 19 330 x 330 x 530

SA 31 czerwony 31 520 x 440 x 620

SA 31T czerwony 31 520 x 440 x 620

SA 50 czerwony 50 580 x 560 x 400

SA 50T czerwony 50 580 x 560 x 400

SA 31

SA 50TSA 50

SA 19

SA 31

Do stosowania 
w zimie i w lecie

POJEMNIKI NA ZIMOWE MATERIAŁY SYPKIE

Typ Kolor Pojemność (l) Wymiary (dł. x szer. x wys.)

SBA 110 żółty 110 695 x 535 x 540

SBA 220 żółty 220 885 x 585 x 650

SBA 440 żółty 440 1200 x 585 x 650

SBA 550 żółty 550 1325 x 980 x 740

SBA 750 żółty 750 1325 x 980 x 930

SBA 1100 żółty 1100 1635 x 1220 x 990

Arrow 200
szary pojemnik, 

pomarańczowe wieko
200 800 x 800 x 855

Arrow 400
szary pojemnik, 

pomarańczowe wieko
400 1200 x 800 x855

Układanie w stos Arrow 200

•  Do przechowywania materiałów sypkich (piasek, żwir, sól. itp.),
•  masywne wykonanie z wiekiem,
•  łatwy montaż bez użycia narzędzi i innych części złącznych.

Pojemniki z laminatu szklanego SBA

•  Zawiasy ze stali nierdzewnej, pozostałe części ocynkowane ogniowo,
•  powierzchnia łatwa do czyszczenia od dzieł graficiarzy,
•  zalaminowane logotypy i napisy,
•  pojemniki SBA 400 można układać w stos 
 i manipulować z nimi wózkiem widłowym,
•  kotwienie przeciwko kradzieży lub bez otworu 
 do wysypywania.

Pojemniki polietylenowe Arrow
•  Dzięki unikatowej konstrukcji doskonale układa się je w stos,
•  możliwość manipulacji wózkiem widłowym.

SBA 750

SBA 110

Arrow 400
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