
STANDARD CAPACITY 5.5 
BigBe l ly S tandard Capac i ty 5 .5 ä r en smar t 
återv inningsstat ion med fy l lnadssensorer utan 
komprimering och är utrustad med sensorer som 
analyserar och rapporterar fyllnadsnivåer till ansvariga. 

Standard Capacity 5.5 är batteridriven och har en sluten 
lucka för totalt hantering av skräp. Denna modell 
upprät thå l le r hå l lbarhet med hög kva l i té och 
designintegritet likaså alla Bigbelly’s smarta stationer, och 
kan anpassas utifrån avfallsström, alternativ och tillbehör.

EgenskaperSpecifikation

Höjd: 1264 mm

Bredd: 635 mm

Djup: 681 mm

Handtag höjd: (1095 mm)

Vikt: 65 kg

Inmatning: 
Kan konfigureras med olika inkast 

Kärlvolym: 190 liter

FYLLNADSNIVÅER

GLOBALT AVTRYCKINGA SKADEDJUR

GPS & DATAINSAMLING

ÖKAD ÅTERVINNING

UTAN ELNÄT



SC5.5 Egenskaper

Fullautomatiserat, mikroprocessorstyrt system som känner 
av fyllnadsgraden och maskinstatus

Inbäddade sensorer mäter fyllnadsnivå (ultraljudssensor) 
och uppsamlingsaktivitet

3G GSM eller 4G LTE trådlös datalänk för fjärrövervakning 
och hantering

GPS-assisterad platsservice

"Companion" modellen är också tillgänglig för att koppla 
med antingen en HC5 eller SC5.5 ”Hub"

Obs! Companion-modeller använder strömkällan och 
kommunikationskällan till det medföljande navet

Säkerhet

CE Godkänd

Låst dörr nås via nyckel genom insamling och 
servicepersonal

Hållbarhet

Väder resistent, UV-stabiliserad polyesterpulverlackering 
på alla yttre metalldelar

Elektroniska komponenter temperaturområde -40ºC till + 
85ºC

I händelse av översvämning kan komponenten stå emot 
upp till 40 "(1,06 m) vatten utan att skada elektroniken

Material

RoHS-kompatibel

Galvaniserad stålplåt (inredning och yttre konstruktion)

Tåliga plastpaneler och reptålig topp i återvunnet material

Kärl: Läckagebeständigt; gjord av plast med låg 
densitetspolyeten (LDPE)

Kraft och elektronik

Alkalisk batteripaket

Batterilivslängd: Upp till 8 år

Självdriven enhet kräver ingen ledning

Trådlös drift för både inomhus och utomhusbruk

Alternativ och tillbehör

Grafisk foliering, meddelandepaneler, klistermärken

Klotterskydd

Betesstation R8

Säkerhetssystem med fysiska plattor



SC5.5 Single Station  
Cirka 68 kg

HC5 Single Station  
Cirka 122 kg

SC5.5/SC5.5 Dubbelstation  
Cirka 133 kg

HC5/SC5.5 Dubbelstation  
Cirka 188 kg

HC5/HC5 Dubbelstation  
Cirka 245 kg

SC5.5/HC5/SC5.5 Trippelstation  
Cirka 253 kg

KONFIGURATIONER

HC5/SC5.5/HC5 Trippelstation  
Cirka 310 kg



Dimensioner High Capacity (HC5) Standard Capacity (SC5.5) SC5.5 Companion

Smart, solcellsdriven, komprimering. Smart, självdriven, icke-komprimering. Smart, självdriven, icke-komprimering.

Höjd 1264 mm 1264 mm 1264 mm

Bredd 635 mm 635 mm 635 mm

Djup 681 mm 681 mm 681 mm

Höjd handtag 1095 mm

Vikt 122 kg 68 kg 65 kg

Fraktvikt 136 kg 82 kg 80 kg

Batteri 12V 4.5V -

Inmatning 15.2 cm x 43.2 cm Kan bli konfiguerad med fler 
fraktioner

Kan bli konfiguerad med fler fraktioner

Kärlvolym 120 L komprimerad;  570 
L okomprimerad 190 L 190 L

Säckar Kontakta oss för mer information Kontakta oss för mer information Kontakta oss för mer information

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Hopper HC5 Luckor SC5.5 Faceplate SC5.5




