Kubio

Szállítási‐ és használati útmutató
Szállítás, csomagolás
A KUBIO kukatárolókat raklapra pántolva szállítjuk, a kisebb méretűeket szabványos EUR-raklapon, a
nagyobb kukatárolókat egyedi gyártású raklapokon. A raklapon lévő kukatárolókra sztreccsfóliával
élvédőket erősítünk, hogy a szállítás orán megóvjuk a sérülésektől. A raklapokat csak villástargoncával,
daru emelővillával vagy más, erre a célra alkalmas szerkezettel szabad mozgatni. A megemelt
kukatároló alá állni szigorúan tilos. A kukatárolót emberek, építmények, vagy járművek felett átemelni
tilos.
A kukatárolók nagy tömegűek, a legkisebb, S1-es típusú kb. 300 kg, a legnagyobb, L3-as típusú kb. 830
kg-os. A szállítás ezért általában ennek megfelelő, fixplatós, emelőhátfalas, vagy darus felépítményű
tehergépjárművel történhet.

Beépítés
A kukatárolókat szilárd, vízszintes talajra, vagy
szilárd, például beton-, vagy térkőburkolatra kell
elhelyezni. A kukatároló olyan kialakítású, hogy
mindenféle rögzítés nélkül is stabilan megáll.
Szükség esetén a kukatárolót le is lehet rögzíteni,
pl. szilárd betonalaphoz le lehet dübelezni. Ehhez
nincsenek gyárilag kialakított furatok a
kukatárolón, de kézi ütvefúrógéppel ezt a
helyszínen ki lehet alakítani.

Stílus a hulladéktárolásban
Használat
A KUBIO kukatárolók a sztenderd kétkerekű, szögletes aljú hulladékgyűjtő edényekhez vannak tervezve.
Az S-sorozatú kukatárolók a 120 literes, az L-sorozatú kukatárolók a 240 literes kukák tárolására
alkalmasak. A legömbölyített aljú szemetesedények tárolására nem alkalmas a KUBIO, mert ezeknek a
kukáknak a mérete nem teszi lehetővé a kibillentést.
A KUBIO kukatárolókban úgy kell elhelyezni a kukákat, hogy a kukát megtartó drótkötelet a kukán át kell
húzni, hogy az kibillentett állapotában megtartsa a kukát. Így a kuka kivétele nélkül fel lehet nyitni a
fedelét, csak a kukák ürítésekor kell azokat kivenni a tárolóból.

Karbantartás
A KUBIO kukatárolók minimális karbantartást igényelnek. Az ajtók forgáspontjait érdemes kb. évente
kenőanyaggal, pl. WD-40 sprayvel befújni. Ellenőrizni kell a drótköteleket, ha azok meglazultak, vagy
kiszálkásodtak, akkor ki kell cserélni. A kiszálkásodott, ki nem cserélt drótkötél sérülést okozhat!

Tisztítás
A betonfelületeket magasnyomású mosóval lehet tisztítani. Az ajtókat enyhén mosószeres, vizes
szivaccsal, vagy puha textillel tisztíthatjuk. Oldószert ( pl. hígítót ) ne használjunk a tisztításhoz, mert az a
festett felületeket kikezdheti.

Ha a szállítójármű meg tudja annyira közelíteni a
kukatároló tervezett beépítési helyét, hogy a
járműre szerelt daru kinyúlása lehetővé teszi,
akkor a járműről közvetlenül a végleges helyére
lehet tenni a raklappal együtt a kukatárolót. Ha
erre nincs mód, akkor pl. villástargoncával,
targoncavillával ellátott rakodógéppel lehet a
beépítés helyére mozgatni raklappal együtt a
kukatárolót. A helyére rakott, még raklapon lévő
kukatároló ajtajait ki kell nyitni. A targoncavillákra
betétfákat
kell helyezni. A targoncavillákkal
óvatosan benyúlva a kukatároló belsejébe a
kukatárolót a felső, vízszintes falánál fogva meg
lehet emelni annyira, hogy a raklap kivehető
legyen, majd a végleges helyére pozícionálva
lehet a KUBIO-t letenni. Tilos az így megemelt
kukatárolót hosszabb távolságra így szállítani,
mert ez az ajtók, vagy a keretprofilok sérülését
okozhatja. A megemelt kukatároló alá benyúlni
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tilos.
A kukatárolót az erre a célra kialakított
emelőadapterrel raklap nélkül is lehet
mozgatni.
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A KUBIO XXL konténertárolók a közösségi használatban lévő 1100 literes műanyag hulladéktároló konténerek
praktikus és esztétikus elhelyezésére szolgálnak.
A konténertárolók zárhatóak, így illetéktelen személyek a konténerben nem tudnak hulladékot
elhelyezni.

Szállítási‐ és használati útmutató

Külön zárhatóak a felső bedobónyílások és külön a konténer be- és kirakására szolgáló nagy ajtók.
A bedobónyílások zárszerkezete a hagyományos europrofilú hengerzárbetéttel van felszerelve, így a
zárbetét cseréje, vagy a kulcsok másolása könnyen elvégezhető, így az összes lakó könnyen hozzájuthat
saját kulcshoz.

Szállítás, csomagolás

A nagy ajtók 8 mm-es háromszögprofilú kulccsal nyithatók. Ez a kulcs ugyanaz, ami a konténerek
fékszerkezetének oldására is szolgál. Ilyen háromszögprofilú kulcsra csak azoknak a személyeknek van
szüksége, akik a konténer mozgatását végzik.

A KUBIO konténertárolókat raklap nélkül szállítjuk. A sérülések elkerülésére a konténertárolókat a
szállítójármű platójára hevederekkel rögzítjük, a hevederek alá műanyag élvédőket helyezünk.

Beépítés
A KUBIO XXL konténertárolókat szilárd, vízszintes talajra, vagy szilárd, például beton-, vagy térkőburkolatra kell
elhelyezni. A konténertároló olyan kialakítású, hogy mindenféle rögzítés nélkül is stabilan megáll.
A konténertárolókat a bebetonozott emelőhüvelyekbe becsavart emelőszemek segítségével lehet mozgatni. A
konténertárolókat csak villástargoncával, daruval vagy más, erre a célra alkalmas emelőgéppel és speciális
emelőgerendával szabad mozgatni. A darura, vagy targoncára szerelt emelőgerenda teszi lehetővé, hogy az
emelőhüvelyek a megfelelő irányú terhelést kapják. A megemelt konténertároló alá állni szigorúan tilos. A
konténertárolót emberek, építmények, vagy járművek felett átemelni tilos. A szállítójárműre szerelt rakodódaru kb.
6-8 méterre tud rakodni. Ha ennél nagyobb távolságra kell a konténertárolót elhelyezni, akkor a ledaruzás után egy
másik emelőgépet, pl. targoncát kell használni. A konténertároló tömege kb 1500 kg, ezért ennek megfelelő
teherbírású gépre van szükség.
Ha a szállítójármű meg tudja annyira közelíteni a konténertároló tervezett beépítési helyét, hogy a járműre szerelt
daru kinyúlása lehetővé teszi, akkor a járműről közvetlenül a végleges helyére lehet tenni a konténertárolót. Ha erre
nincs mód, akkor pl. villástargoncával, targoncavillával ellátott rakodógéppel lehet a beépítés helyére mozgatni
konténertárolót.

Karbantartás
A KUBIO konténertárolók minimális karbantartást igényelnek. Az ajtók forgáspontjait érdemes kb. évente
kenőanyaggal, pl. WD-40 sprayvel befújni.

Tisztítás
A betonfelületeket magasnyomású mosóval lehet tisztítani. Az ajtókat enyhén mosószeres, vizes
szivaccsal, vagy puha textillel tisztíthatjuk. Oldószert ( pl. hígítót ) ne használjunk a tisztításhoz, mert az a
festett felületeket kikezdheti.
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