
Produkt-
sortiment

Originalsystemet för avfallsinsamling på djupet



2 3

Hjälp din miljö och välj Molok®

En 5m³ behållare motsvarar

10
avfallskärl

på 660 liter

SPARAR UTRYMME

Färre tömningsbesök och 
anställda som tömmer, 

lägre bränsleförbrukning

SPARAR PENGAR

90 %
färre tömningar =

mindre bränsle,
mindre utsläpp

SPARAR MILJÖN

Molok Oys verksamhet har certifierats för att 
uppfylla kraven gällande kvalitet (ISO 9001), miljö 
(ISO 14001) och arbetssäkerhet (OHSAS 18001).
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Molok®DominoMolok®Classic

Molok®Classic 5 m³ Molok®Domino 5 m³

Ø 1,7 m 1,6 m
1,6 m

1,6 m
6,5 m

Geniala
uppfinningar
är ofta enkla.

mindre yta jämfört 
med avfallskärl

ANVÄNDER

75%
Molok Deep Collection-behållare installeras delvis under jord. 90 % färre tömningar än 
med vanliga behållare ovan mark. Molok-systemet reducerar koldioxidutsläppen och 
är också det mest prisvärda alternativet på lång sikt.

Unikt sortiment för insamling och återvinning av avfall

Vertikal konstruktion sparar utrymme
60 % av behållaren är under jord. Endast en liten yta krävs för avfallshan-
teringen. Tyngdkraften komprimerar avfallet till en ännu mindre volym.

Svalkan i jorden minskar risken för lukt
Svalkan bromsar bakteriernas aktivitet. Det äldre avfallet täcks hela tiden 
av nyare avfall.

Tömningen är effektiv och ergonomisk
Renlighet och säkerhet inom gårdsområdet förbättras när trafiken från 
avfallstransporterna minskar. På grund av den stora insamlingskapac-
iteten krävs 90 % färre tömningar. Tömningen med kran är smidig, säker 
och snabb. Ergonomin för den som tömmer behållaren förblir god och 
den fysiska ansträngningen är minimal.

Enkel och säker att använda
Inkastluckan till behållaren är lätt och enkelt att använda. Locket har en 
mekanism som håller det öppet så att användaren har bägge händer 
fria. För att förhindra olämplig användning och vandalism, finns
möjlighet att montera ett integrerad lås.

Designad för flexibilitet
Enskilda behållare kan delas upp i två eller tre avdelningar beroende 
på modell och storlek på behållare. Detta gör det möjligt att samla upp 
till sex fraktioner i samma behållare. Lösningen är utrymmeseffektiv. 
Avdelningar kan också ändras i efterhand.

Den fyrkantiga MolokDomino 
är ett avfallsinsamlingssystem som 
består av uppdelbara avdelningar. 
Behållaren är tillverkad av antingen 
fiberarmerad betong eller 
HD-polyeten.

Den klassiska, runda modellen 
är lämplig för en mängd olika 
miljöer och platser. Behållaren är 
tillverkad av HD-polyeten.

660 liters avfallskärl
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Molok®Classic 3 m3

Molok®Classic 1,3 m3

Molok®Classic 800 lMolok®Classic 5 m3

3 m³

1,3 m³

800 l5 m³

2,4 m³

1/1

1/2

1/1

1/2

2 m³Molok®Classic Light

1.
5 

m
1.

1 
m

2.
7 

m

1.
5 

m
1.

1 
m

2.
7 

m
1.

5 
m

1.
1 

m
2.

7 
m

1,7 m

1,3 m

1.
5 

m
1.

1 
m

2.
7 

m

0,9 m

0,75 m

1.
1 

m

1.
2 

m

1,7 m

Molok®Classic

Molok®Classic
Produktfamilj

Inkasthålets 
öppning min. 
100 x 350 mm, 

max. Ø 600 mm

Inkasthålets 
öppning min.
60 x 265 mm,

max. Ø 300 mm

Inkasthålets 
öppning min. 
100 x 350 mm, 

max. Ø 600 mm

Blandat avfall, papper, 
kartong, metall, glas och 

plastförpackningar

Skräp (parker), glas, 
metall och bioavfall

Blandat avfall, 
papper, kartong och 
plastförpackningar

Lyftsäck
Hård lyftbehållare

Lyftsäck
Förstärkt lyftsäck 

för glas
Hård lyftbehållare

Lyftsäck
Förstärkt lyftsäck

för glas
BioSystem 800 C 
lyftbehållare för 

insamling av bioavfall

Inkasthålets 
öppning min.

Ø 170 mm,
max. Ø 250 mm

Skräp (parker), glas, 
metall och bioavfall

Lyftsäck
Förstärkt lyftsäck

för glas
BioSystem 500 C 
lyftbehållare för 

insamling av bioavfall

Inkasthålets 
öppning min. 
100 x 350 mm, 

max. Ø 600 mm

Blandat avfall,
metall och glas

Lyftsäck
Förstärkt lyftsäck

för glas

Inkasthålets
dimensioner

Uppdelnings-
möjligheter

Alternativ för 
lyftutrustning

Lämpliga 
avfallstyper

Kapacitet Inkasthålets
dimensioner

Uppdelnings-
möjligheter

Alternativ för 
lyftutrustning

Lämpliga 
avfallstyper

Kapacitet
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Molok®Classic

BioSystem®
800 C

BioSystem®
500 C

BinSystemTM

4200 C
BinSystemTM

2500 C

Molok®Classic
Tillbehör

• Trummlock för 5 m³ och 3 m³ MolokClassic-behållare

• Tillverkat av HDPE som är hållbart och lätt att underhålla

• Trumvolymen är 60 liter

• Inkastluckan kan låsas med ett mekaniskt lås eller via elektronisk 
åtkomstkontroll.

• Det lätta och lättanvända inkastluckan är utrustat med ett magnetfäste 
som håller locket öppet när avfallet läggs i.

• Inkastluckan låsfunktion gör att du kan kontrollera vilka som använder 
behållaren.

• Att byta batteri i det elektroniska låset och övervaka mängden avfall är 
enkelt tack vare serviceluckan på lockets baksida.

• Lämplig för insamling av blandat avfall, glas, metall, papper och textilier.

Mekaniska, nyckelmanövrerade lås och elektroniska lås som kan öppnas 
med bricka eller smart kort finns tillgängliga för inkastluckorna på Molok-
produkterna.

Mekanisk Molok-låsning är kompatibel med de vanligaste ovala cylinderlåsen. 
Bekräfta din låscylinders kompatibilitet med vår återförsäljare.

Elektroniska lås, med den medföljande programvaran, gör att du kan begränsa 
och övervaka användningen av behållaren och kontrollera låsen på distans.

Molok® DrumLid

Låsning av locket

Lockalternativ

Lyftalternativ

Standardfärgen är svart. För andra färgalternativ se sidan 12.

Lyftsäck Semihard lyftsäck

BioSystem® lyftbehållare:
• For the collection of bio-waste
• 800 l lifting container for 1.3 m³ container
• 500 l lifting container for 800 l container

För 5 m³ och 3 m³ 
behållare

BinSystemTM  lyftbehållare:
• 4 200 l behållare för 5 m³ behållare
• 2 500 l behållare för 3 m³ behållare

BinSystemTM alternativ:
• Standard snabbsystem
• Kindshofer, 2 krokar eller lyftslingor

Servicelucka
som standard

Integrerat cylinderlås för Molok®Classic 
behållare

Åtkomstkontroll-lås (begränsade 
marknadsområden)

Ovalt cylinderlås för Molok®Domino 
behållare

Standardlock Vertikalt lock, olika 
öppningsalternativ 5m³

Standardlock med inkastlucka 
5m³ och 1.3m³

Molok DrumLid 2G
(5m³ och 3m³)
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Molok®Domino 5 m³

2,4 m³
3,2 m³
1,6 m³

1/1

1/2
2/3
1/3

max. Ø 450 mm

max. Ø 320 mm
max. Ø 450 mm
330 x 250 mm
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Molok®Domino  Light
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1 m³
1,5 m³
0,5 m³

1/1

1/2
2/3
1/3

max. Ø 450 mm

max. Ø 320 mm
max. Ø 450 mm
330 x 250 mm

BioSystem® 

1000 D
BinSystemTM

1800 D

BinSystemTM 
500 D Top

BioSystem® 
500 D

BinSystemTM 
220 D Top

Molok®Domino

Molok®Domino Global
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max. Ø 320 mm

Molok®Domino
Produktfamilj

Behållarens 
material 

fiberarmerad 
betong

Lyftsäck
Förstärkt lyftsäck för glas

Hård lyftbehållare 
(BinSystem 1800 l)

BioSystem lyftbehållare 
för insamling av bioavfall 

(500 l eller 1 000 l)

Behållarens
material

HD-polyeten

1/3 Alltid med 
BinSystem 500 D 

Top

Lyftsäck
Förstärkt lyftsäck för glas

Hård lyftsäck för glas
Hård lyftbehållare

BinSystem 500 l eller 220 l

Uppdelning av behållare

Lockalternativ

Standardfärgen är svart.
För andra färgalternativ se sidan 12.

Lyftalternativ

Lyftsäck Semihard lyftsäck

•  Storlekar 1/1 och 1/2

Kapacitet Uppdelnings-
möjligheter

SpecifikationerAlternativ för 
lyftutrustning

Inkastluckans
diameter

Molok®Domino 5 m³
odelad 1/1
•  För blandat avfall, papper, 

kartong, plastförpackningar 
och textilier

Molok®Domino 5 m³ och
delad 1/2
•  För blandat avfall, papper, 

kartong och plastförpackningar
•  BinSystem

MolokDomino® 5 m³
delad 2/3 + 1/3
•  För blandat avfall, papper, 

kartong, metall, glas
• BioSystem

MolokDomino® 5 m³
delad 1/3
•  För blandat avfall, papper, 

kartong, metall, glas
•  BioSystem (kan delas upp i två 

500 l behållare)

•  500 l
•  För insamling av bioavfall,
 metall eller glas 

•  1800 l  
•  För insamling av torrt
 bioavfall, lämplig även
 för metall eller glas

•  1000 l 
•  För insamling av torrt
 bioavfall, lämplig även
 för metall eller glas

Standardlock Påfyllningsöppning Snabbsystemgångjärn

Lyftsäck
Förstärkt lyftsäck för glas

Hård lyftbehållare 
(BinSystem 500 l)

Behållarens 
material HD-

polyeten
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Molok®Domino

Molok®Classic
Molok®Domino

Tillbehör

Beklädnadssalternativ

Färgalternativ lock och inkastlucka

Avfallssymboler

Molok vill underlätta sortering och återvinning av avfall: 
varje avfallstyp har en egen bildsymbol. Symbolerna 
uppmuntrar återvinning. När avfallsbehållarna är tydligt 
märkta blir sorteringen av avfall enkel.

Komposit 
Night Sky Black 

Komposit 
Chestnut Brown 

Komposit 
Autumn Brown 

Komposit 
Stone Grey 

Komposit 
Pearl Grey 

Mörka toner
Ljusa toner

Svart (Standard 
för Molok®Classic-
behållare)

Mörkgrå (Standard 
för Molok®Domino-
behållare)

Aluminium 
(obehandlad)

Målad aluminium 
(standard mörkgrå 
RAL 7024)

RAL Classic Colour 
färgtoner

Folierad panel
• flera mönster
  som standard
• kan implementeras
  med kundens
  material

Återvunnen plast 
(grön)
• Endast för
  Molok®Classic

Perforerad 
aluminiumpanel
• RAL 7024
• Endast för
  Molok®Classic

Gul Grön Blå Brun Röd Vit Orange
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Kinshofer

Molok®

worldwide
underground

Installation
och tömning

Molok Deep Collection-behållare installeras delvis 
under jord. Installationsdjupet varierar från 0,5 till 1,5 
meter beroende på produkten. Vårt nuvarande produkt-
sortiment inkluderar även markstående behållare som inte 
installeras under jord. Skriftliga installationsinstruktioner 
levereras med alla behållare.

Installation Vid val av installationsplats måste kravet på utrymme 
för tömning och själva tömningsbilen, avståndet till 
omgivande byggnader och åtkomsten till behållarna 
beaktas.

Tömning Molok Deep Collection-behållare töms med hjälp av 
tömningsbilens kran. Med bilens kran lyfter man upp lyfts-
äcken eller lyftbehållare ur behållaren. Avfallet i lyftsäcken 
eller lyftbehållaren töms i tömningsbilen genom att frigöra 
låsmekanismen i botten av säcken eller behållaren. Efter 
tömning sänks lyftsäcken eller lyftbehållaren tillbaka ner 
i behållaren.

Tömning med kran är snabb och ergonomin för den 
person som utför tömningen är bättre än vid tömning av 
traditionella avfallskärl.

Lyftalternativen för lyftbehållarna listas nedan. 1-krok 
och lyftöglor finns för lyftsäckar.

2-krokLyftöglor1-krok



Molok ®
  since 1991

Molok® 

worldwide
170 000+ behållare

40+ länder

Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Finland
Tel +358 10 3429 400, molok@molok.com, www.molok.com©
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