
Naše kontejnery. 
Pro každou poptávku 
a všechny druhy kovů
Od malých boxů pro likvidaci speciálních druhů materiálů 

až po 36m3 velké abroll kontejnery. Pro každý účel vám na-

bídneme vhodný kontejner.

Zhodnocení kovů:  
sběr a recyklace snadno 
a rychle.
Služby společnosti TSR zahrnují nakládání s kovovým odpa-

dem přímo v místě jeho vzniku, poskytnutí zařízení pro jeho 

sběr a skladování a přepravu až do místa prodeje.

Železný odpad dodáváme do předních evropských hutí 

a sléváren a z tohoto důvodu můžeme našim zákazníkům 

nabídnout nejvýhodnější ceny.

Kontejner dovezeme až k vám na předem stanovené místo 

– a vyzvedneme si ho v požadovaný den či po telefonické 

domluvě. Spolehlivost, jistota a flexibilita jsou nám vlastní. 

Díky naší husté síti provozoven napříč celou Českou repub-

likou jsme vždy tam, kde nás potřebujete.

Pro přesnou evidenci jsou všechny naše provozovny vyba-

veny pravidelně certifikovanými digitálními váhami.

Provádíme také likvidace výrobních celků, ocelových kon-

strukcí, hal a objektů.

Kontaktujte nás a my vám připravíme 

nezávislou nabídku.

Výkup a zpracování odpadu / www.tsr.cz

HAKI BEDNA
rozměry: 2000x1500x800 mm
objem: 1,5 m3 // nosnost: 1 500 kg 
Možnost manipulace s VZV

MARS BEDNA // MALÁ // VELKÁ
rozměry: malá 800x600x600 mm
// velká 1200x800x600 mm
objem: malá 0,3 m3 // velká 0,43 m3 
nosnost: malá 750 kg // velká 1 000 kg 
Možnost manipulace s VZV

MULDA // 6-10 CBM 
ZKOSENÁ // ROVNÁ // S VÍKEM 
// BEZ VÍKA
rozměry: 4080x1710x1750 mm
objem: 10,0 m3 // nosnost: 8 000 kg

VANA
rozměry: 1830x1420x1190 mm
objem: 2,1 m3 // nosnost: 2 000 kg 
Možnost manipulace s VZV

AVIA // 10 CBM 
S VÍKEM // BEZ VÍKA
rozměry: 4500x2300x1000 mm
objem: 10,0 m3 // nosnost: 12 000 kg

ABROLL // 18 CBM // EKO
rozměry: 6500x2300x1250 mm // objem: 18,0 m3  
nosnost: 15 000 kg

ABROLL // 36 CBM 
S VÍKEM // BEZ VÍKA // EKO
rozměry: 6500x2300x2250 mm // objem: 36,0 m3  
nosnost: 15 000 kg

Technický popis  
standardizovaných kontejnerů
Základní výbava

• síťové háky na všech stranách kontejneru (sériově u otevřených kon-

tejnerů)

• Možnost vybavení se střechou ovládanou heverem či hydraulicky

• Možnost ekologické úpravy – utěsnění proti vytékání kapaliny

Bezpečnostní výbava

• zámek na víku a zadních dveřích kontejneru proti neoprávněnému 

otevření

• mechanismus blokující zadní dveře kontejneru

• Abroll 18, 36 i v nepropustné variantě (vhodné pro špony a řezné 

emulze)

možná individuální úprava na přání zákazníkai


