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Tømningsvejledning 

UNO affaldscontainere 1-krog 
 

 

Læs denne manual grundigt før tømning af UNO affaldscontainere. Brug altid sund fornuft og 

forsigtighed ved tømning af nedgravede affaldscontainere. Vær opmærksom på arbejdssikker-

heden; gå ikke under den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejds-

område.   

 

joca anbefaler tømning af UNO 1-krogssystem med Gejo00 aggregat. 

 

 

OBS 

 

1. Beholderen må kun løftes lodret.  

 

2. Beholderen må ikke tabes.  

 

3. Når beholderen er i kontakt med sikkerhedssystemet, er den maksimale løftehastighed 

0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek.  

 

4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med sikker-

hedssystemet.  

 

5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i 

andre objekter.  

 

6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.   
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TØMNING 

joca a/s anbefaler, at det rette tømningsudstyr og den rette tømningsbil anskaffes til tømning 

af UNO 1-krogs, så en optimal og sikker tømning kan foregå, hvor udløsning og åbning af bund-

lugen sker under kontrollerede forhold.   

 

Denne tømningsvejledning er ikke den optimale til tømning af UNO 1-krogs, men en vejledning 

til tømning uden det anbefalede tømningsudstyr og -bil, som følges på eget ansvar.    

  

1. Anhug med aggregat i løfteøjet. 

 

2. Beholderen hejses lodret op af betonbrønden indtil bunden af beholderen er fri af sik-

kerhedshegnet.  

 

3. Beholderen hejses nu ind over tømningsbilens lad og udløserpalen placeres på kanten 

af ladet eller det dertil indrettede anslagspunkt i containerladet.    

 

4. Beholderen sænkes få centimeter, hvorved udløserpalen åbnes. Bundkarret svinger 

ned og affaldet falder ud af beholderen. Beholderen hejses op, så det sikres, at alt affal-

det falder ud af beholderen.  

 

5. Beholderen sænkes, så bundkarret kan støtte mod fast underlag. Sænk nu beholderen 

helt ned, så udløserpalen låses fast igen.  

 

6. Hejs beholderen på plads i betonbrønden. Det skal sikres, at beholderen sænkes lodret, 

så hegnets fire sider sænkes på plads samtidig.   

 

7. Der afkroges og tømningen er afsluttet.  
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