
De kringloop sluiten
CITYBAC® 360
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Het nieuwe eco-ontwerp is een overtuigend antwoord op 
de voortdurend groeiende vraag naar milieuvriendelijke 
oplossingen en meer comfort tijdens het gebruik. 
Het is goed voor het milieu, voor werknemer/belader 
en dagelijkse gebruikers. Als u deze tweewieler 
professioneel uitprobeert, zult u niet meer zonder 
kunnen.

Alle SULO productielocaties zijn gecertificeerd volgens 
ISO 14001. Ons energiebeheersysteem volgens ISO 
50001 is gericht op de voortdurende verbetering van de 
energie-efficiëntie. Onze productiesites in Langres en 
Herford zijn gecertificeerd sinds respectievelijk 2016 
en 2014. De eisen van de tests, die regelmatig worden 
uitgevoerd door onafhankelijke instituten, gaan veel 
verder dan die van EN 840 en garanderen de beste 
kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van de container.

De geometrie van de nieuwe containergeneratie 
werd aangepast om de transportruimte tot 50% beter 
te benutten dan bij vorige producten. Tegelijkertijd 
bespaart de transporteur tot één ton gewicht per 
transport, wat een aanzienlijk lager brandstofverbruik 
per kilometer betekent.

De gecontroleerde vermindering van het gewicht van de 
containers helpt de werklast voor de werknemer/lader 
te verminderen en de onderhoudskosten te verlagen. 
Logistieke aandachtspunten worden ook zeer zorgvuldig 
overwogen om de koolstofvoetafdruk van de producten 
tijdens het transport te verminderen, grotendeels door 
betere stapelprestaties..

Alle SULO containers en onderdelen zijn 100% 
recycleerbaar. Onze fabrieken zijn uitgerust met 
spuitgietmachines voor gerecyclede kunststoffen, zodat 
we post-consumer grondstoffen kunnen verwerken, 
waardoor het verbruik van fossiele brandstoffen en 
de daaruit voortvloeiende CO2-uitstoot sterk worden 
verminderd. Onze productieprocessen voldoen aan 
alle criteria om defecte of versleten HDPE-containers 
te recycleren tot nieuwe, hoogwaardige en visueel 
aantrekkelijke producten. En zo sluiten we de kringloop.

Milieu of kwaliteit? Waarom niet allebei? Onze RAL-
gecertificeerde Citybacs zijn gemaakt van ten minste 
80% gecertificeerde gerecycleerde kunststof die in hun 
vorige leven iets anders waren dan een afvalbak. 
Perfect ontworpen geometrieën en 'state-of-the-art' 
processen leveren het soort stabiliteit, betrouwbaarheid 
en duurzaamheid dat u van SULO gewend bent.

GEMAAKT UIT 
100%
GERECYCLEERD 
HDPE

4.
GEBRUIK

5.
RECYCLING
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OPTIMALISEER 
MET EEN STIJLVOL 
CITYBAC® 
ONTWERP 

E WATERINSIJPELING

�  Om de waterdruppels te voorkomen en te verhinde-
ren dat ze in de container terechtkomen

F ROLLEND PEDAAL

� Vergemakkelijkt het verplaatsen van het product.
�  Afmetingen zijn groot genoeg voor gebruik met veilig-

heidsschoenen

G WIELEN

� Diameter : 200 en 300 mm
� Assen: vol of hol
� Assen + wielen 1,9 kg

A DEKSEL

�  Het deksel is bevestigd met de standaard schar-
nierpennen, waardoor een grotere standaardisatie 
van het gamma van 2 wielers mogelijk is (2 pennen 
aan de uiteinden en een clip-principe op de centrale 
„nok“ van het deksel).

B ROMP
�  Nieuw ontwerp: gebogen om de vorming van een

waterplas te voorkomen

C VERSTERKTE HANDGREEP

�  Om weerstand te bieden aan het product tijdens de 
overslag bij het ophalen van de vrachtwagen

� Handgrepen voor eenvoudige hantering

D ZIJGREEP
�  De golfvormige greep dichter bij de rand maakt hem

nog stabieler
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CITYB
A

C
Het herontdekken van het F-
SHAPE-ontwerp: een materiaal 
voor een minder zwaar, maar toch 
maar minstens zo sterk 
lichtgewicht
CIRCULAR ECO   u ONTWERP

B
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C
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VAN NATURE 
KLEURRIJK

Gepatenteerd 

geluiddempend deksel

Geluiddempend 
deksel

De naam zegt het al. Naast zijn moderne uiterlijk, biedt dit deksel een 
efficiënte geluidsreductie met een eenvoudige truc. Dankzij een grotere 
kunststof rand aan de onderzijde van het deksel, sluit het deksel langzamer, 
net als een valscherm. Deze gepatenteerde functie vermindert het geluid 
dat geproduceerd wordt bij het sluiten met 20%.
CIRCULAR ECO   u GEBRUIK

100% RECYCLEERD MATERIAAL

GRIJS 
RAL

7021
AT

ECO FRIENDLY

De rompen zijn gemaakt van 100% gerecycleerd post-consumer 
materiaal. Wij zijn in staat om een gemiddeld aandeel van 70% van 
post-consument afval (verpakkingen, kurken) en 30% niet-
huishoudelijk afval (vuilnisbakken, industrieel afval, pallets)te 
bereiken.
CIRCULAR ECO   u MATERIAAL

Romp beschikbaar in deze kleuren

Deksel beschikbaar in deze kleuren

GREEN
RAL 6011 VJ

BROWN
RAL 8025 MR

BLUE
RAL 5023 BN

YELLOW
RAL 1018 JA

RAL 9010 RAL 7038 RAL 5015 RAL 5005 PANTONE 5395C

RAL 3005 RAL 1018RAL 3974GN PANTONE 167 C RAL 3000

RAL 7011 RAL 6011 RAL 6009 RAL 8025

RAL 5023

RAL 7021
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Gleuf voor 
vertrouwelijk 
papier

Ronde inworp 
met rubberen 
rozet Ø 150 mm, 
slot of bout 

Compatibiliteit kleurenclip
�  Stimuleert het gebruik van

gerecycleerde  materialen
�  Vereenvoudigt het 

voorraadbeheer
�  Om hergebruik van het deksel

mogelijk te maken

Clip beschikbaar in 
deze kleuren

Deksel-in deksel   
Geel RAL 1018

Papieren kap voor 
kranten en 
tijdschriften in   
Blauw  RAL 5023

STILLE STA
D
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Up to 

28 %   
less 

weight
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PRODUCT (kg) +/-

SULO CITYBAC 360 VORIGE 17,20

SULO CITYBAC 360 NIEUW 12,30 -4,9 -28 %

Verplaatsen en gebruik
GEWICHTOPTIMALISATIE

LADEN  
LICHTER
DOOR 
GEWICHTS- 
VERMINDERING

-3,6 KG

-0,6 KG
Totaal gewicht: 12.3 kg (dunwandig).
Een werknemer/belader op een vuilnisophaaldienst 
ledigt ongeveer 600 vuilnisbakken per dag. Als tot 4,5 kg 
van het gewicht van de vuilnisbak wordt afgetrokken, 
hoeft elke werknemer 2,9 ton minder per dag te ver-
plaatsen en 642 ton minder per jaar. Dat betekent tot 
26% minder gewicht voor de vuilnisophalers.

 CIRCULAR ECO   u GEBRUIK
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MAXIMAAL 
STAPELEN

Romp/ stapeling Stapelingen / Truck Rompen / Truck Plaats %

CU1) 13 60 780 +160 26%

CKD2) 11 60 660 +147 29%

SM3) 11 44 484 +164 51%

1) CU = Body only, body with possibility to put of the stack (CKD) the wheels and/or lids at the top
2) CKD = Completely knocked down, the lids are placed in the top bin, the rest of the lids are placed on the top
2) SM = Semi assembled, Any option that does not prevent from stacking can be mounted such as drillings & sound proofing

Levering met wielen en assen in 
elke container om verpakking en 
transport te optimaliseren.

De geoptimaliseerde verpakking 
maakt besparingen tot 50% mogelijk 
voor een lading van 80 m³ . 
Aanzienlijk minder impact op 
productie en transport.  CIRCULAR 
ECO   u TRANSPORT

+ TOT 50 %
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SULO‘s strategie draait om recycling en is gericht op 
het verminderen van de uitstoot van gassen en het 
duurzaam veranderen van de manier waarop we de waarde 
genereren
CIRCULAR ECO   u MATERIAAL

CO² besparingen
GERECYCLEERDE INHOUD

MINDER IS MEER

360 L containers op de markt

16,16
kg CO2 eq/kg

Romp van zuiver HDPE, gepro- 
duceerd met gebruikelijke energie

11,46 

Deksel met virgin HDPE, 
geproduceerd met conventionele 

energie 

1,85

Wielen met virgin HDPE  

2,85

Citybac® 360

12,30
kg CO2 eq/kg

Romp met secondaire HDPE, 
geroduceerd met  CO² neutrale energie

8,80

Deksel met tot 50% secondaire HDPE, 
geproduceerd met CO² neutrale stroom

1,60

Assen en wielen
met secondaire HDPE

1,90

-27,5%
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PRODUCT 
DETAILS

Product gecertificeerd volgens de 
Franse NF en Duitse AWB merken   
CIRCULAR ECO   u PRODUCTIE

Gewicht

Nominaal volume (L) 360

Leeggewicht (kg) ~ 12,3

Max. vulgewicht (kg) ~ 

EN 840 Norm
144

Max. totaal gewicht (kg) ~ 160

Afmetingen (mm)

A A Totale hoogte ~ 1105

B Kamhoogte ~ 1015

C Diepte container ~ 877

D Totale breedte ~ 601

E Wiel diameter ~ 200
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1
ACHERKANT 

ROMP

2
ROMP  
ZIJDE

3
ROMP 

VOORKANT

4
ROMP ZIJDE

BOVEN

5
DEKSEL 

MARKERING

6
DEKSEL FOTO-

INJECTIE 

A Breedte ~ 250 250 530 530 220 240

B Hoogte ~ 240 240 290 290 240 240

A

B

1

A

B

42

A

B

3

A

B

A

B

A

B

5 6

Markeringsgebieden
ROMP & DEKSEL
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PRODUCT 
DETAILS

360 LITER

OPNAME SYSTEEM

DIN – KAM             

TYPE DEKSEL

Geluiddempend 

MOGELIJKHEDEN INWORP DEKSEL

Papierinworp 

Deksel met inworp voor vertrouwlijke documenten 

Glasinworp 

Inworp voor verpakkingen 

Inworp huishoudelijk afval 

Clips 

GELUIDSREDUCTIE

Demper van kunstof 

SLOTSYSTEMEN

Manueel slot 

Automatisch slot 

Hangslot 
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360 LITER

HANDGREEP

Zijhandgreep 

WIEL DIAMETER (HOLLE OF VOLLE AS)

ø 200 mm 

ø 250 mm

ø 300 mm 

OPDRUK

Foto injectie op het deksel 

Sticker 

Reliëfdruk op het deksel 

Warmte foliedruk 

IDENTIFICATIE

RFID Chip 

Specifieke nummering 
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