CATÁLOGO MGB

MENOS RESÍDUOS - MENOS POLUIÇÃO – MAIS FUTURO
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A ALMOVERDE ‐ Ecologia, Lda. dedica‐se, desde o seu início, à comercialização
de equipamentos para a recolha selectiva de resíduos sólidos, nomeadamente
ecopontos.
A ALMOVERDE acredita que o sucesso da recolha separada de resíduos e o
próprio processo de reciclagem passa pela separação dentro das residências e
dos escritórios, nas fábricas e no comércio.
O mercado da higiene e segurança é outra das apostas da ALMOVERDE, com
uma gama de equipamentos específica para prevenção de fugas de líquidos
poluentes (bacias de retenção, absorventes, etc.) e sacos de lixo.
O nosso compromisso pela qualidade levou‐nos a estabelecer parcerias com
prestigiadas empresas europeias no desenvolvimento e fabrico de
equipamentos para o meio ambiente, possibilitando a oferta de produtos
competitivos, quer em preço, quer em qualidade.
Na ALMOVERDE contamos com comerciais com uma larga experiência no
mercado, conhecedores das necessidades dos nossos clientes e aptos a
assessorar e proporcionar soluções específicas para cada caso. A qualidade de
serviço e a excelência no atendimento, enquanto factores estratégicos de
diferenciação face à concorrência, são uma preocupação permanente na
actividade comercial da ALMOVERDE.
Como linhas estratégicas de actuação a ALMOVERDE assumiu a conquista
sustentada de quota de mercado, alavancada pela reputação das marcas
representadas, o desenvolvimento da presença em novos mercados e o reforço
permanente do objectivo da liderança na comercialização de ecopontos.
A ALMOVERDE assume‐se como um parceiro importante no mercado dos
equipamentos para protecção do Meio Ambiente.
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CONTENTORES MGB - 2 RODAS
Os contentores normalizados MGB de 2 rodas, disponíveis com diversas
capacidades, constituem uma resposta flexível e versátil, adaptada às
diferentes necessidades dos utilizadores.

Funcionalidade
Extremamente leves, fáceis de transportar, manusear e acondicionar.
Deslocação silenciosa, rápida e segura como carrinho de mão, mesmo
em solos irregulares ou rampas pronunciadas.
Pegas para movimentação e para abertura da tampa: dimensões
generosas e ergonómicas, permitindo o uso de luvas. Adaptados para
todos os equipamentos, sistemas e tipos de elevadores basculantes.
Com formas arredondadas e lisas, sem recantos nem impurezas,
rebarbas ou rugosidades, facilitam o despejo e a limpeza.

Qualidade e Design
Design sóbrio e de acordo com as normas. Concepção robusta, reforçado nas zonas de maiores
solicitações estáticas e dinâmicas. Extrema durabilidade e resistência ao choque, a agressões
químicas, intempéries, grandes variações climatéricas e temperaturas extremas. 100% Reciclável.

Vantagens Adicionais Disponíveis
Personalização com serigrafias na tampa e/ou no corpo do
contentor. Pedal para elevação da tampa.
Tampas com aberturas especiais para recolha selectiva de
Vidro, Papel/Cartão, Plástico, Metal, Embalagens Diversas,
Pilhas, etc. Fechadura da tampa com tranca automática:
gravítica ou com chave universal. Silenciadores para redução do
ruído de manipulação.

Características Técnicas
Injecção de polietileno de alta densidade, colorido na massa e

com protecção UV. Duas rodas com 200 mm de diâmetro, em
borracha sólida especial para pneus e jantes em polietileno,
com eixo fabricado em aço temperado e galvanizado.

Cores Disponíveis:

Normas e Certificações:

EN 840‐1‐5‐6; DIN 30740.

Dimensões:
Artigo

Volume

Peso

A

A1

B

C

MGB 60

60

9

935

884

446

516

MGB 80

80

10

935

880

445

513

MGB 120

120

11.9

927

875

480

543

MGB 240

240

14.2

1062 1000

577

715

MGB 360

360

21

1098 1010

601

880

Volume (Litros); Peso (kg); Dimensões (mm)
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CONTENTORES MGB - 4 RODAS – 800 Lts.
Os contentores normalizados MGB de 4 rodas constituem
a resposta adequada à recolha de maiores volumes de
resíduos, quando a maneabilidade é um factor crucial.

Funcionalidade
Baixo peso, fáceis de transportar, manusear e
acondicionar. Fáceis de encaixar em vazio, minimizam o
espaço. Deslocação silenciosa, rápida e segura, mesmo em
solos irregulares ou rampas.
Pegas para movimentação e para abertura da tampa:
dimensões generosas e ergonómicas permitindo o uso de
luvas. Adaptados para todos os equipamentos, sistemas e
tipos de elevadores basculantes: frontal, pivôs DIN, asas
OCHSNER, etc. Com formas arredondadas e lisas, sem
recantos nem impurezas ou rugosidades, facilitam o
despejo e a limpeza.

Qualidade e Design
Design sóbrio e de acordo com as normas. Concepção robusta, reforçado nas zonas de maiores
solicitações estáticas e dinâmicas.
Extrema durabilidade e resistência ao choque, agressões químicas, intempéries, grandes variações
climatéricas e temperaturas extremas, mesmo nas condições mais difíceis de utilização.
Estabilidade e imobilização totais. Tampa hermética: oculta o interior e evita cheiros. Inexistência
de problemas de corrosão. Longa vida útil, resultante dos materiais utilizados e de uma
concepção cuidada. 100% Reciclável.

Vantagens Adicionais Disponíveis
Serigrafias diversas na tampa e/ou no corpo do contentor.
Pedal para elevação da tampa. Travões para as quatro rodas e sistema central de travagem.
Tampas com aberturas especiais, para recolha selectiva de Vidro, Papel/Cartão, Plástico, Metal,
Embalagens Diversas, etc. Fechadura da tampa com tranca automática e chave universal.
Silenciadores para redução do ruído de manipulação. Dispositivos para funções de pesagem,
identificação e controlo.

Características Técnicas
Injecção de polietileno de alta densidade colorido na
massa e com protecção UV.
Quatro rodas em borracha sólida especial para pneus e
jantes em polietileno, rotativas a 360° e com travão
individual em 2 rodas. Eixo e apoio das rodas e eixo da
tampa fabricados em aço galvanizado.

Normas e Certificações
Cores Disponíveis:

ISO 9002; EN 840‐2‐5‐6; DIN 30700.

Dimensões:
MGB

Volume

Peso

800

800

45

A

A1

B

B1

C

C1

D

1360

1260

1250

870

780

500

1360

Volume (litros) Peso (kg) Medidas (mm)
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CONTENTORES MGB - 4 RODAS – 1000 Lts.
Os contentores normalizados MGB de 4 rodas constituem a resposta adequada à recolha de
maiores volumes de resíduos, quando a maneabilidade é um factor crucial.

Funcionalidade
Baixo peso, fáceis de transportar, manusear e acondicionar.
Fáceis de encaixar em vazio, minimizam o espaço ocupado.
Deslocação silenciosa, rápida e segura, mesmo em solos
irregulares ou rampas. Pegas para movimentação e para
abertura da tampa: dimensões generosas e ergonómicas
permitindo o uso de luvas.
Adaptados para todos os equipamentos, sistemas e tipos de
elevadores basculantes: frontal, pivôs DIN, asas OCHSNER,
etc. Com formas arredondadas e lisas, sem recantos nem
impurezas, rebarbas ou rugosidades, facilitam o despejo e a
limpeza.

Qualidade e Design
Design sóbrio e de acordo com as normas.
Concepção robusta, reforçado nas zonas de maiores solicitações estáticas e dinâmicas.
Extrema durabilidade e resistência ao choque, agressões químicas, intempéries, grandes variações
climatéricas e temperaturas extremas, mesmo nas condições mais difíceis de utilização.
Estabilidade e imobilização totais. Tampa hermética: oculta o interior e evita cheiros.
Inexistência de problemas de corrosão. Longa vida útil, resultante dos materiais utilizados e de
uma concepção cuidada. 100% Reciclável.

Vantagens Adicionais Disponíveis
Personalização com serigrafias na tampa e/ou no
corpo do contentor. Pedal para elevação da tampa.
Travões para as quatro rodas e sistema central de
travagem. Tampas com aberturas especiais para
recolha selectiva de Vidro, Papel/Cartão, Plástico,
Metal, Embalagens Diversas, etc. Fechadura da tampa com tranca automática e chave universal.
Silenciadores para redução do ruído de manipulação.

Materiais
Injecção de polietileno de alta densidade colorido na massa e com protecção UV.
Quatro rodas de 200 mm de diâmetro em borracha sólida especial para pneus e jantes em
polietileno, rotativas a 360° e com travão individual em 2 rodas.
Eixo e apoio das rodas e eixo da tampa fabricados em aço galvanizado.

Normas e Certificações: ISO 9002; EN 840‐2‐5‐6; DIN 30700.
Cores Disponíveis:
Dimensões:
MGB

Volume

Peso

1000

1000

51

A
1250

B

B1

C

C1

1370

850

1082

750

Volume (litros) Peso (kg) Medidas (mm)
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CONTENTORES MGB - 4 RODAS – 1100 Lts.
Os contentores normalizados MGB de 4 rodas constituem a resposta adequada à recolha de
maiores volumes de resíduos, quando a maneabilidade é um factor crucial.

Funcionalidade
Baixo peso, fáceis de transportar, manusear e acondicionar.
Deslocação silenciosa, rápida e segura, mesmo em solos
irregulares ou rampas.
Pegas para movimentação e para abertura da tampa:
dimensões generosas e ergonómicas permitindo o uso de
luvas.
Adaptados para todos os equipamentos, sistemas e tipos de
elevadores basculantes: frontal, pivôs DIN, asas OCHSNER,
etc.
Quatro rodas de 200 mm de diâmetro, rotativas a 360° e
com travão individual em 2 rodas.
Com formas arredondadas e lisas, sem recantos nem
impurezas, rebarbas ou rugosidades, facilitam o despejo e a
limpeza.
Sistema de segurança da tampa que impede o seu fecho
total se não for accionado anualmente.

Qualidade e Design
Design sóbrio e de acordo com as normas. Concepção robusta, reforçado nas
zonas de maiores solicitações estáticas e dinâmicas.
Extrema durabilidade e resistência ao choque, agressões químicas, intempéries,
grandes variações climatéricas e temperaturas extremas, mesmo nas condições
mais difíceis de utilização. Estabilidade e imobilização totais. Tampa hermética:
oculta o interior e evita cheiros.

Vantagens Adicionais Disponíveis
Pedal para elevação da tampa. Travões para as quatro rodas e sistema central de travagem.
Tampas com aberturas especiais, para recolha selectiva de Vidro, Papel/Cartão, Plástico, Metal,
Embalagens Diversas, etc. Fechadura da tampa com tranca automática e chave universal.
Silenciadores para redução do ruído de manipulação. Dispositivos para funções de pesagem,
identificação e controlo.

Características Técnicas

Normas e Certificações:

Injecção de polietileno de alta densidade
colorido na massa e com protecção UV.

ISO 9002; EN 840‐2‐5‐6; DIN 30700.

Cores Disponíveis:
Dimensões:
MGB

Volume

Peso

1100

1100

70

A

A1

B

B1

1465

1215

1370

1273

C

C1

1070 750

D
850

Volume (litros) Peso (kg) Medidas (mm)
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Na Almoverde – Ecologia, Lda., fazemos mais do que
apenas fornecer recipientes para a recolha e
tratamento dos resíduos. Tudo o diz respeito ao
mundo do ambiente é a nossa paixão.
Somos da opinião de que o ambiente e a preservação
da natureza estão inevitavelmente ligados. Papeis,
plástico, vidro e matéria orgânica à partida são
detritos, mas no final tornam‐se matéria‐prima. É no
entanto essencial fazer uma separação cuidada dos
resíduos.
A Almoverde – Ecologia, Lda., põe á sua disposição
uma escolha vasta e variada de soluções para tratar
os seus resíduos

Distribuído por:

Almoverde – Ecologia, Lda.
Rua D. João II – Edifício Almoverde
Serra da Luz
1675‐632 – Pontinha
Tel.: + 351 21 342 27 10 /92
Fax: + 351 21 342 28 07
Email: geral@almoverde.pt
www.almoverde.pt
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