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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Capacidade e dimensões: 
o Capacidade de 120 litros 
o Altura ‐ 959,5 mm 
o Largura ‐ 480 mm 
o Profundidade ‐ 554 mm 
o Rodas 200 mm 
o O peso do contentor vazio é de 10,5 kg 
o Carga nominal é de 48 kg 
 

 Detalhes Técnicos: 
o O Desenvolvimento de uma base esférica para 

contentores de RSU ocorreu tendo em vista a 
possibilidade de utilização de novos materiais 
construtivos mais resistentes e ambientalmente 
compatíveis, de mais fácil moldagem e 
mecanicamente mais durável 

o Os contentores MGBS com a base esférica são 
fabricados de acordo com a norma EN 840 
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o O corpo do contentor dispõe de uma aba que 
acompanhe a tampa, pelo seu interior, para evitar a 
entrada de água 

o A aba superior do contentor possui pelo menos três 
reforços frontais e um a cada canto (esquina) ao 
corpo do contentor 

o O rebordo frontal superior do contentor possui no 
mínimo 15 nervuras, de modo a reforçar a zona de 
elevação 

o O fundo interior do contentor é liso de modo a 
facilitar o despejo por completo e a higienização 
evitando a retenção de resíduos/ lixiviados nos 
ângulos interiores mais pronunciados 

o A tampa é maioritariamente plana e possui o mínimo 
de saliências/nervuras possível, sobretudo no seu 
interior, de modo a facilitar a higienização e evitar a 
acumulação de resíduos/lixiviados, mas sem colocar 
em causa a resistência da mesma 

o A parte frontal da tampa é lisa e preferencialmente 
convexa, assentando na aba que acompanha o 
contentor, de modo a evitar aberturas originadas 
pela força do vento 

o Os eixos de abertura das tampas assim como os seus 
encaixes são resistentes e reforçados na dobradiça 
de forma a evitar fraturas ou danos ocasionais 

o A pega traseira do contentor é dupla ao corpo do 
contentor 

o A operação de substituição das tampas poder ser 
executada sem implicar danos nas mesmas, nem no 
corpo do contentor 

o 2 (duas) rodas 
o Sistema de insonorização da tampa que diminui o 

ruído no movimento do fecho 
o Sistema de rodas desmontáveis com veio maciço 
o Todos os contentores produzidos para recolha de 

resíduos são produzidos tendo em conta que são 
sujeitos aos ensaios adequados e ao mais rigoroso 
processo de certificação Automotive ISO / TS 16949-
2009 e ISO 9001: 2008 

o O efeito de Autolimpeza que a tipologia dos 
contentores MGB permite devido a uma base 
esférica inovadora, também esta configuração 
otimiza o esvaziamento completo dado que o torque 
dos resíduos, quando são vazados, garantem isso 
automaticamente 

o Contentores moldados em polietileno de baixa 
pressão macromolecular de material (HDPE) Eco-
friendly, reciclável 

o Extremamente resistentes ao frio e ao calor 
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o Resistentes a produtos químicos 
o Resistentes aos raios UV 
o Certificação / qualidade de produção conforme a 

norma ISO 9001 ou a mais estrita de equipamento 
móvel a norma ISO / TS 16949 -DIN EN 840 - 
qualificação sonora, certificação LWA 89 (MGB120-
KB) / PTN 91 (MGB 240 KB) 

o Fundo copado e, paredes laterais de forma cónica 
afuniladas arredondadas são excecionalmente 
adequadas para as operações de esvaziamento  

 

 Roda / Eixo: 
o Bom funcionamento das rodas de borracha maciça 
o Eixo da roda extremamente resistente à corrosão e 

ao impacto-potento por ser em aço galvanizado 
endurecido, temperado 

 

 Tampas: 
o O nível de ruído máximo para as tampas montadas 

nos contentores de 120L é de 89dbA de acordo com 
a normativa 2000/14/EG 

o A construção da tampa é abobadada para que o 
movimento de fecho crie amortecimento e 
consequentemente a diminuição do ruído 

o O polietileno das tampas dos contentores de 120L é 
diferente do corpo por forma a que as suas 
propriedades mecânicas permitam uma maior flexão 
até 1100MPA conforme ISO 178 (DU Poliet. 
PEHDLITENML71) e no modulo de tração, conforme 
ISO 527 – 1,2 (DU poliet. PE-HDLITENML71) seja até 
1250 MPA, no stress à rutura seja de 25 MPA, 
conforme a mesma norma ISO 1527 – 1,2 

 

 Cores disponíveis: 
o Castanho, cinza, verde e azul, 
o Outras cores disponíveis mediante solicitação 

 

 Teste de queda: 
o O acompanhamento regular é efetuado por institutos 

de testes independentes 
o Todo o processo de fabrico dos contentores é 

testado de acordo com as normas CE pela empresa 
certificada para o efeito TÜV Rheinland 

 

 

 

 Preço s/IVA 29,5 € 
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