
CITYBAC 

® 4 HJUL Plastkärl 400 - 1700L

Inbyggt ”Know-how” sedan året 1947! 
Plastic Omnium är över 36 000 medarbetare och finns representerade med tillverkning och lokalkontor 
över hela världen. Vi har tillverkat plastdetaljer sedan mitten av 1900-talet och idag är vi en av 
världens största leverantörer av plastdetaljer till bilindustrin. Allt vårat ”know how”  har vi genom 
åren löpande omsatt in i våra produkter. 

Citybac kärlen är väl beprövande och utvecklas löpande för att anpassas till dagens krav men också 
till framtidens ännu högre krav. Nya lösningar testas i våra egna labratorium och ska minst uppfylla, 
i tillämpliga fall, EN 840 (SS-EN 840:1-6). Kärlen är tillverkade av formsprutad, återvinningsbar, 
UV-stabiliserad HD-polyeten som tål temperaturer från -40° till +80°. Produktionen är certifierad 
enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Vidare är produkterna också 3:e parts certiferade.  

Materialet innehåller inga miljöskadliga tillsatser och är 100% återvinningsbara. Somliga kärl, 
beroende på färgval, har upp till 100% återvunnet materiel. Lyftkanten är typ CEN A eller CEN C i 
de flesta modellerna, och passar till såväl sid- som baklastande fordon. Kärlen är utformade för att 
tåla hårt slitage och tufft klimat. Kärlen är lätta att tippa upp och är välbalanserade vid förflyttning. 

Lock. Lättöppnade tättslutande lock med handgrepp på flera sidor, med diskret PO-logo i relief på 
sidan. Locket är utformat för att vatten rinner av lätt och att locket inte lätt blåser upp. Som tillval 
finns bla pedalöppning.

Kropp. Formstabila, väldesignade starka med chiphållare under lyftkanten. Kärlens utformning är 
resultatet av lång erfarenhet av praktisk tillämpning. Kärlen är släta invändigt med rundade hörn för att
underlätta effektiv rengöring. Kroppen är svagt konisk för att avfallet lätt ska falla ur. Samtliga är 
märkta med serienummer, tillverkningsdatum samt diskret PO-logo i relief på ryggen.

Hjul. Lättrullade, vibrationsdämpande gummihjul med glidlager (rullager som tillägg) i storlekarna 
160 resp 200 mm. Hjulen kan lätt monteras och demonteras, och kan därför lätt bytas ut eller 
återanvändas.

Tillvalsmöjligheter. Kärlen kan märkas med namn, logo och löpnummer. Kärlen kan utrustas med 
olika inkaslösningar (papper, plast, glas), låsvarianter (hänglåsbeslag, manuella samt automatlås med 
eller utan nyckel). Inkastbegränsande lock-i-lock kan fås till de flesta storlekarna (se sep. produktblad). 
Ytterligare tillval och specialanpassningar finns, se separat produktblad.
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CITYBAC 

® 4 HJUL Plastkärl 400 - 1700L

Mått Enhet 400L 500L 660L 770L 1000L 1700L

A* mm 1050/1070 1000/1020 1070/1090 1215 1200 1280
B* mm 1145/1165 1100/1120 1170/1190 1320 1295 1430
C mm 780 655 775 775 1070 1160
D mm 820 1250 1265 1265 1265 1660
E mm 440 935 855 855 860 1650
F mm 440 395 470 470 740 785
Hjul mm 160/200 160/200 160/200 200 200 200
Vikt Kg 25 34 38 41 56 90
Volym i kärl L 365 498 605 707 941 -
Volym lock L 29,2 27 52 52 65 -
Totalvolym L 394,2 525 657 759 1006 1700
Max. last exkl kärlvikt Kg 160 200 270 310 400 680

Antracitgrå 
(AT)
RAL 7016

Antracitgrå 
(AT)
RAL 7016

Mörkgrå 
(GT)
RAL 7011

Signalblå 
(BN)
RAL B-11/W2

Alicantegrön 
(VJ)
RAL F-9/S2

Ultramarinblå 
(BV)
Pantone 5395 C

Zinkgul 
(JA)
RAL 1018

Engelsk grön 
(VF)
Pantone 5535 C

Engelsk grön 
(VF)
Pantone 5535 C

Granatröd 
(RG)
Pantone 195 C

Blå  
(BE)
BSI 166

Ljusbrun 
(MR)
RAL 8025

Brandröd 
(RN)
RAL 3000

TUNNOR CEN A, C LOCK

Mörkgrå 
(GT)
RAL 7011

FÄRGVAL - STANDARDFÄRGER, finns fler färger på förfrågan

NB! Vissa uppgifter kan variera något beroende på form som används. Maxlast = last exkl. kärlets egenvikt,
testat enl. EN840. Behållaren tåler mer, men testas ej för annan vikt, därför anges ingen annan max.last.
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OBS! Färgeråtergivelserna och angiven färgkod kan avvika från verklig färg.

Alicante grön 
(VJ)
RAL F-9/52

* Somliga kärlstorlekar anges med två mått. Det första/mindre talet är för kärl med 160 mm hjul. Det andra/större 
talet är för 200 mm hjul. 


