
Os contentores são perfeitos para a recolha dos seguintes resíduos:

120 Litros
200 litres

Óleos alimentares usados, 
gorduras e óleos

Resíduos de mata-
douros e subprodutos 
de origem animal

Resíduos alimen-
tares e líquidos

          
Pode escolher entre uma gama de cores padrão e cores especiais RAL estão 
disponíveis mediante pedido. A impressão de identidade corporativa por se-
rigrafia, a quente, termoimpressão ou gravação é possível para logótipos, 
brasões, instruções gerais e dados de contacto.

Todos os modelos FATBOXX® podem 
ser equipados com Rodas de especiais 
para serviços mais pesados.

Qualidade:
Todos os contentores FATBOXX® cumprem a norma 
EN840 e são fabricados segundo o Sistema de 
Gestão de Qualidade ISO 9001:2015, bem como 
de acordo com a rigorosa Norma construtiva IATF 
16949:2016. O nosso laboratório interno, bem como 
um instituto de testes independente, revê a qualida-
de dos nossos produtos numa base contínua.

A sua contribuição 
para o ambiente:
Os recursos recolhidos utilizando um contentor FATBOXX® 
são utilizados para gerar várias energias renováveis (por 
exemplo, biocombustíveis e metano).
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Empilhável para uma maior 
eficiência
Todos os contentores FATBOXX® podem ser empilhados em 
duas alturas quando completamente montados, para um 
armazenamento e transporte eficientes quando se opera 
um sistema de substituição de contentores, por exemplo, 
um contentor cheio por baixo e um contentor vazio por cima. 
O perfil da tampa com duas ranhuras de roda, permite uma 
ancoragem segura e estável do contentor por cima.

Fácil de manusear
Com uma pega assimétrica com uma folga de 
30 mm, o contentor pode ser facilmente movi-
mentado por operadores com luvas.Tampa patenteada

O nosso desenho patenteado de tampa com dois fechos click 
laterais, possibilitando que a mesma seja hermética, permite uma 

abertura e fecho rápido e fácil pelo operador. A grande abertura 
do recipiente permite o enchimento sem derramamentos.

São possíveis variações 
de cor translúcidas

Utilizando cores translúcidas do corpo, o nível do 
líquido pode ser visto do exterior.

Rodas para serviços 
pesados
Ao contrário dos contentores normais, os contentores FATBOXX® são facil-
mente transportáveis, graças às suas rodas de borracha vulcanizada e eixos 
para serviços pesados, com opção para a roda de pé grande mais larga.

Resistente para uma maior duração  
O corpo e a base de forma esférica únicos são concebidos para uma maior 

resistência e durabilidade, permitindo uma descarga limpa do material 
quando invertido para esvaziamento.

Resistência 
ao calor
FATBOXX® e FATBOXX®max 
podem ser enchidos com óleo 
quente até 110°C sem causar 
qualquer tipo de deformação 
do corpo. FATBOXX®hot pode 
mesmo ser enchido com óleo 
até 140°C

Várias 
aplicações 
são possíveis
 Óleos alimentares usados, 
 gorduras e óleos
 Resíduos alimentares e líquidos 
 do sector da restauração e hotelaria 
 Resíduos de matadouros e de origem animal
 Para resíduos de produção alimentar
 Para resíduos de pão e pastelaria

Rodas de Desbloqueio Rápido
Os contentores vazios FATBOXX® podem ser empilhados no 
interior um ao outro (sem rodas), uma vez que as rodas são 
montadas com um mecanismo de libertação rápida. Isto poupa 
muito dinheiro, espaço para armazenamento e transporte.

Proteção contra 
derramamentos
A tampa especialmente concebida 

com fechos clic previne fugas e a 
libertação de odores desagradáveis.

EN 840
Todos os contentores FATBOXX® cor-
respondem à norma EN 840 e podem 
ser esvaziados utilizando todo o equi-
pamento de elevação normal.

Centro de 
gravidade 
óptimo 
para facilitar a 
manobrabilidadeNOVIDADE

Fácil de limpar e higiénico
Todos os contentores FATBOXX® não têm quaisquer cantos ou arestas no interior 

onde os resíduos possam acumular e são particularmente rápidos e fáceis de limpar.
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