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Markbehållare AB er en av Sveriges ledende produsenter 
og leverandører på nedgravde containerløsninger, “BE 
LOW”. I mer enn 25 år har de arbeidet med rasjonelle 
håndteringsløsninger. Erfaringen er forankret i et velutviklet 
europeisk nettverk med avanserte produksjons- og 
logistikkløsninger som garanterer høy produktkvalitet og 
punktlige leveranser. 

Det er kundenes behov som styrer løsningene. Sammen 
med kundene skaper vi en merverdi ut i fra både et rasjonelt 
økonomisk og et miljøvennlig synspunkt. 

Semi-nedgravde avfallscontainere 

• Ca. 70 % av beholderne er plassert under bakken
• Lavere temperatur under bakken reduserer  
 luktproblemene
• En investering som er nedbetalt på kort tid

Flere og flere oppdager fordelene med nedgravde containere. Den perfekte 
løsning for borettslag, rekkehus, campingplasser, rasteplasser, golfanlegg, 
parker og det offentlige rom. Overfylte og illeluktende containere blir en saga 
blott. En strategisk plassering av beholdere minsker støy og avgasser i området 
sammen med et sikrere miljø for lekende barn.

Produksjonen er forankret i et velutviklet europeisk nettverk 
med avanserte produksjons- og logistikkløsninger som garan-
terer høy produktivitet og punktlige leveranser.

“BE LOW” M 1300 / 3000 / 5000
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Lokk og luker
Vi tilbyr et bredt utvalg av lokk og luker til beholderne. 
Luker med farger og innkaståpninger etter ønske.

Lokk med vanlig søppelinnkast, 
300 mm i diameter og vertikalt 
oppheng. Kan også forborres for 
ASSA-låssylinder.

Lokk med flat innkastluke med ∅600, 400 og 300 mm.

Luker for kildesortering:

Beholderen
Containerne har en helt ny og stabil oppbygging spesielt 
utviklet for nedgraving. Beholderen i bunn er utviklet av 
10-12 mm polyetylen og er helt tett. De har øyebolter slik at 
de er enkle å sikre og plassere ved nedgravingen. 

På framsiden av beholderen er det en innebygget lås for 
lokket som åpnes med en spesialnøkkel. På baksiden finnes 
en utvidelse som utgjør feste for gangjern av typen ”spring 
up”, som er en utprøvd løsning fra bilindustrien, samt 
spennskruer fra de syrefaste stålbåndene som holder den 
utvendige kledningen på plass. 

Langs beholderen løper en dreneringskanal. For å rengjøre 
skyllvann og suge opp eventuelt overskuddsvann kobler 
man enkelt til en slange med hurtigkobling på beholderens 
bakside. 

BE LOW semi-nedgravde avfallscontainere gjør nærmiljøet både 
triveligere og mere praktisk for beboerne.

Lokkene leveres i ulike farger for effektiv kildesortering av glass, 
papir, restavfall m.m. Alle lukene kan leveres med lås. Lokk med 
sylinderåpning kan leveres sammen med beholder på 5000 liter. 
Lukene symbolmerkes med type avfall.

Be Low
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Kundenes behov styrer løsningene
Beholderne leveres i trykkimpregnert tre og aluminiums-
profiler i fargene gull, sølv og bronsje. Andre farger også på 
forespørsel, men  med noe lengre leveringstid.

Det er kundenes behov som styrer løsningene. Sammen 
med kundene skaper vi en merverdi ut i fra både et rasjonelt, 
økonomisk og et miljøvennlig synspunkt.

Tømming
Avfallet tømmes i en sekk. Hygienisk sett ved tømming av 
husholdingsavfall bør løftesekken fores med en engangssekk 
av polyetylen (0,70mm). Engangssekken følger med avfallet 
ved tømming og holder løftesekken ren. Løftesekken i 
avfallsbunnen er i kraftig flettet PVC duk som er godkjent 
for tunge løft. Den er testet og sertifisert av Labordata og 
CE merket. Den krafige kontruksjonen gir lang levetid. Låsen 
på tauet er i rustfritt stål og enkel å manøvrere. For å holde 
utløsnings- og låsetauet rent er sekken utstyrt med en praktisk 
oppbevaringslomme på utsiden. 
 

Tømming av glass
Det er utviklet en spesiell sekk for håndtering av glass. Sekken 
er i et meget sterkt og kraftig materiale og passer til type
M 1300 og M 5000. 

Tømming av papir
Tømming av papir skjer direkte fra løftesekken uten bruk av 
engangssekk.

Mer enn 100 000 tømminger
Systemet er vel utprøvd og har vært i drift i mange år. 
Gjennom en line påvirkes låseanordningen til tømmeluka og 
sekken tømmes. Beholderen er utrustet med tre heisstropper 
som kobles til renovasjonsbilen. 

Beholderne leveres i trykkimpregnert tre og med aluminiumsprofiler i fargene gull, sølv og bronsje.

Med vår erfaring skreddersyr vi løsninger etter kundenes behov. Løsningene 
kjennetegnes av høy produktkvalitet og god totaløkonomi. Hos oss får kundene 
en egen kontakperson som personlig styrer prosjektet fra ide til installasjon.

Be Low
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Organisk avfall
Sorteringen starter allerede i husholdningen. Det organiske 
avfallet blir, om det håndteres riktig, til jord. Systemet er 
basert på at avfallet blir samlet i bioposer eller nedbrytbare 
papirposer/sekker gjennom hele håndteringskjeden. 

• Mindre vekt gjennom vannfordampning
• Ikke problemer med lukt
• Bedre hygiene for renovatør
• Papir og bio-plast er resirkulerbart
• Innsamlingsbeholderen er produsert i galvaniserte  
 stålprofiler, som gjør den sterk, stabil og hygienisk.

Installasjon
Ved installasjon benyttes en entrepenør. Hullet som graves 
skal være 150 cm dypt og bunnen jevnes godt ut. Beholderen 
løftes i øyeboltene og vris slik at innkastluka kommer på riktig 
sted. Bruk vater for å få det helt rett.

Start fyllingen med småstein og unngå å legge for store 
steiner mot beholderveggen. Er det høyt grunnvann bør 
beholderen forankres med ca. 1m³ betong som legges mot 
forankringen i bunnen på beholderen.

Om flere beholdere plasseres inntil hverandre bør mellom-
rommet helst være 80 cm, 60 cm er absolutt et minimum. 
Tenk på at det utvalgte stedet skal være slik at det er enkelt å 
komme til for tømming. Ivareta også dreneringen på toppen 
rundt den ferdige installerte beholderen.

Type Volum Diam. Vekt Høyde
M 1300 1300 liter 850 mm 95 kg 2400 mm

M 3000 3000 liter 1250 mm 120 kg 2400 mm

M 5000 5000 liter 1600 mm 160 kg 2400 mm

Beholderen som føres i tre størrelser er helt tett 
og består av rotasjonsstøpt polyetylen med en 
veggtykkelse på 10-12 mm. Lokk og luker er vakumformet av 
poletylen. Produktet består av resirkulert materiale og avgir 
ingen farlige gasser ved brann.

Type 1300 og 3000 benyttes til restavfall, papir og glass.
Type 5000 til restavfall og papir.

Tekniske data 
∅: 700 mm H: 2000 mm Vekt: 20 kg Sekkevolum: 750 liter
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BE LOW føres i tre størrelser, 1300, 3000 og 5000 liter.

Be Low

Tilbehør og service
Vi har et omfattende tilbud av tilbehør til nedgravde  
containere. Løftesekker i alle størrelser, beslag, lokk 
og luker, trepaneler, skilt og innkastrør med tilkoblinger.  
For den daglige driften har vi ett komplett sortiment av 
engangssekker. 

Varenr. Beskrivelse
MB18449 Engangs plastsekk , BL5000

MB18450 Engangs plastsekk, BL3000

MB18451 Engangs plastsekk, BL1300

SV13029 Papirsekk 700 L, pk. á 5 stk.

MB18444 Løftesekk Be Low BL5000 Standard

MB18445 Løftesekk Be Low BL3000 Standard

MB18446 Løftesekk Be Low BL3000 Glass

MB18447 Løftesekk Be Low BL 1300 Standard

MB18448 Løftesekk Be Low BL 1300 Glass

Sekker til semi-nedgravde avfallscontainere


