
 

 
Stendumper 5ton 

Information 
Flaklängd, Utvändig: 3,14 M 
Flakbredd, Utvändig: 1,85 M 
Flaklängd, Invändig:  3,00 M 
Flakbredd, Invändig:  1,74 M 

Lastkapacitet: 5 Ton 
Hjul: 400/60-15,5 

Passar mindre traktorer och hjulgrävare upp till 7ton. 



Skräddarsydda produkter efter kundens önskemål

Miljöcontainern är en ny och praktisk 
produkt anpassad efter myndighe-
ternas hårda krav på förvaring av 
miljöfarliga ämnen. Dessutom minskar 
stöld- och sabotagerisken drastiskt, då 
diseltanken, oljor och övriga miljöfarli-
ga ämnen förvaras inlåsta.

Miljöcontainern finns i tre olika 
storlekar och fås med olika tillbehör. 
Kontakta HB Tre Gårdar eller din lokala 
återförsäljare för information om de 
senaste tillbehören. 

VA-Containern är det senaste inom 
rör- och dräneringsarbete. Nu kan du 
ha ordning på alla dina rör och rördelar  
genom att helt enkelt flytta med hela 
ditt lager direkt ut till arbetsplatsen. 
Mer information finns hos HB Tre Går-
dar eller din närmaste återförsäljare.

Miljöcontainer

VA-container

NYHET!
Storlekar Inv.mått: Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)

8´ 2230 2060 1920

10´ 2750 2300 2280

11´ 3100 2300 2280

Container specifikationer

sS PS

just another

container
from

swepol



Skräddarsydda produkter efter kundens önskemål

Med el

Containern är en ny och praktisk pro-
dukt anpassad efter myndigheternas 
hårda krav på förvaring av miljöfarliga 
ämnen. Dessutom minskar stöld- och 
sabotagerisken drastiskt, då disel-
tanken, oljor och övriga miljöfarliga 
ämnen förvaras inlåsta. 

Containern finns i tre olika storlekar 
och fås med olika tillbehör. Kontakta 
HB Tre Gårdar eller din lokala återför-
säljare för information om de senaste 
tillbehören. 

VA-Containern är det senaste inom 
rör- och dräneringsarbete. Nu kan du 
ha ordning på alla dina rör och rördelar  
genom att helt enkelt flytta med hela 
ditt lager direkt ut till arbetsplatsen. 
Mer information finns hos HB Tre Går-
dar eller din närmaste återförsäljare.

Isolerad container

VA-container

NYHET!
Storlekar Inv.mått: Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)

8´ 2230 2060 1920

10´ 2750 2300 2280

11´ 3100 2300 2280

Container specifikationer

sS PS

just another

container
from

swepol
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