
För truck med
gaffelspridare

SESAM™

CONTAINER



Rationell avfallshantering
Sesam™ är en patenterad och mönsterskyddad produkt,
som passar bra även för tungt avfall.
Sesam™ manövreras helt inifrån trucken, vilket minimerar
risken för förslitning och arbetsskada.

• Sesam™ töms enkelt och snabbt genom delning av
truckens gafflar

• Sesam™ töms oavsett var avfallet har sin tyngdpunkt
• Sesam™ rymmer nästan dubbelt så mycket som

motsvarande annan container på samma yta
• Sesam™ kan hanteras från båda kortsidorna

(gäller ej 1300 l och 1400 l med hjul)
• Sesam™ bygger bara upp 37 mm med hjul
• Sesam™ utan hjul kan hanteras med handtruck
• Sesam™ kan tömmas även om containern är utrustad

med lock eller nät
• Sesam™ kan utrustas med lock som stängs automatisk

vid brand
• Sesam™ kan utrustas med fack för cirka 40 liter vätska

SESAM 600

SESAM 900

SESAM 1400
Extrautrustad med hjul

SESAM 2600

Maximala gaffelmått: bredd 150 mm, tjocklek 50 mm. För större mått gäller specialutförande!

SESAM   600 1505   800   650 170 2000 1200 > 1080
SESAM   900 1505 1000   750 190 2000 1400 > 1300
SESAM 1300 1505   740 1335 230 2000 1520 > 1020
SESAM 1400 1505   800 1335 245 2000 1600 > 1080
SESAM 1800 1505 1020 1335 285 2000 1800 > 1300
SESAM 2600 1510 1350 1500 390 2000 2100 > 1520

Modell/volym längd bredd höjd vikt maximal maximal botten öppnas helt vid spridning
liter mm mm mm kg last kg spridning mellan gafflarnas utsidor i mm

SESAM 1800
Extrautrustad med hjul
och aluminiumlock

Jämför Sesam™ med en traditionell container:



Extra utrustning
• Hjulsats, 150 mm länkhjul/125 mm fasta hjul.

Bärförmåga 2000 kg, höjdökning 37 mm. Med hjul kan
Sesam™ 1300 & 1400 hanteras från endast en kortsida.

• Annan höjd och/eller längd än standard.
• Gaffelrör anpassade för stödbenstruck.
• Aluminiumlock med gasdämpare eller tvådelat lock.
• Brandsäker. Locket stängs vid brand.
• Med nät.
• Fack för cirka 40 liter vätska.
• Annan färg än standard blå:

Grön Gul
Röd Vit

• Varmförzinkat utförande.
• Rostfritt utförande.

Nät Brandsäkert
SESAM 1800
Blå med nät

SESAM 1800
Blå med hjul och
lock – stängs
automatiskt
vid brandrök.

SESAM 1400
Varmförzinkad och utrustad
med hjul och tvådelat lock

SESAM 1400
Vit

SESAM 1400
Röd

SESAM 1400
Gul

SESAM 1400
Grön

SESAM 1400
Blå standard

SESAM 1800
under öppningsmomentet



Sesam™-containern är utformad i samarbete med bland andra truckförare på Duni AB  i
Halmstad.  En container, som kunde manövreras helt inifrån trucken,

som minimerade arbetsskador samt rymde mer än befintliga containrar var målet.
Den bottentömmande containern Sesam™ skapades.

SESAM 900
Blå standard

SESAM 900
Blå standard

SESAM kan hämtas från två håll Rationell transport Tömning av SESAM sker utan att
föraren behöver lämna trucken
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