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UG LIFT maanaLaInen jäTepUrIsTInjärjesTeLmä

UG LIFT -jätepuristinjärjestelmä on tilaa säästävä ja tyylikäs koko-
naisuus kaikkiin kohteisiin, joissa ympäristömiljöö asettaa suun-
nittelijalle haasteita. Maan pinnalla näkyvissä on ainoastaan pieni 
täyttöastia. Maan alle sijoitettava kokonaisuus muodostuu kahdes-
ta yksiköstä: metallirakenteisesta säiliöstä ja konttipuristimesta. 
Hydraulisen UG LIFT -järjestelmän asennus valmiiseen kaivantoon 
kestää vain 3...4 tuntia. Järjestelmä soveltuu kaikille jätetyypeille ja 
on tehokas ratkaisu kierrätykseen.

UG LIFT -järjestelmän koko voidaan määrittää kohteen mukaan. 
Vakiokoot ovat 10 m³, 16 m³ ja 20 m³ jätepuristimia. Suurimmassa 
UG LIFT -ratkaisussa maanalaiseen puristinkonttiin mahtuu yli 100 
m³ puristamatonta jätettä. Suuri, viileä säiliö mahdollistaa pidem-
män tyhjennysvälin. Jätteen kuljetuskustannuksissa syntyy sääs-
töä, niin taloudellista kuin ekologistakin.

nopeasti toimintaan

Huomaamattoman UG LIFT -järjestelmän ansiosta jätteen väliva-
rastointi voidaan toteuttaa tyylikkäästi ja turvallisesti vaativimmis-
sakin kohteissa. Maanalainen välivarastointiratkaisu on ympäri-
vuotisesti viileä, ja sekä jätepiste että ympäristö pysyvät hygieeni-
sempinä ja hajuhaitattomina.

monipuolinen kokonaisuus

UG LIFT -jätepuristinjärjestelmä soveltuu käytettäväksi lähes kaik-
kialla, missä vaaditaan kustannustehokasta, ympäristöystävällistä 
jätteenkäsittelyjärjestelmää. Järjestelmällä voidaan hallita jäte-
huoltoa tehokkaasti sekä suurilla julkisilla alueilla että kaupunkien 
keskustojen asuinkiinteistöjen ahtailla sisäpihoilla.
UG LIFT on saanut useita kansainvälisen tason innovaatiopalkinto-
ja ja referenssejä löytyy useista suurkaupungeista, kuten Mosko-
vasta, Pekingistä,  Dubaista, Tukholmasta, Helsingistä, Odensesta 
ja Zürihistä.

edut 

•	 Tilaa säästävä, vain pieni syöttöpiste sijaitsee maan pinnalla
•	 Ympäristöystävällinen ratkaisu – hajuton maanalainen rakenne
•	 Turvallinen – ei paloriskiä ja käyttäjätunnistus mahdollinen
•	 Tehokas – 3...5 kertaa tehokkaampi kuin perinteinen tai osittain 

maanalainen säiliö

UG sWInG maanaLaInen jäTejärjesTeLmä

•	 UG SWING -järjestelmä pitää jätteet piilossa maan alla ja näkyvis-
sä on vain pieni täyttöastia

•	 Järjestelmä tuo tilaa ja viihtyvyyttä perinteisiin versioihin verrat-
tuna ja minimoi hajuhaitat viileässä maan alla

•	 Perusversion jätepuristimen koko 8 m³, mutta UG SWING voi-
daan mitoittaa asiakkaan tarpeiden mukaan

•	 Jätepuristin voidaan käynnistää täyttöastiasta tai automaattises-
ti valokennokäynnistimellä

•	 Metallirakenteinen maarunko, joka on myös viemäröitävissä
•	 Toimitus toimintakuntoisena suoraan tehtaalta, asennuspaikalla 

vain kaivuu- ja täyttötyöt
•	 UG SWING toimii mekaanisesti, nostossa ja laskussa hyödynne-

tään tyhjennysauton koukkulaitetta 
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Irrotettavat HaBa st -jätepuristimet

Irrotettavissa HABA St -jätepuristimissa 
kontti irrotetaan puristimesta ja viedään 
tyhjennettäväksi. Puristin voidaan asentaa 
kiinteästi paikalleen ja tyhjennystilantees-
sa kontti vaihdetaan tyhjään. Näin puristin 
on jatkuvasti käytettävissä. Irrotettavat jä-
tepuristimet soveltuvat vaativien, paljon 
jätettä synnyttävien kohteiden, esimerkiksi 
teollisuuden, varastojen ja jakelukeskuksi-
en käyttöön.

paaLaImeT

Jätehuollossa käytettävä paalain on suun-
niteltu käsittelemään yrityksen pakkausjät-
teitä niin pienissä kuin suurissakin yrityksis-
sä. Paalain säästää tilaa ja sen voi sijoittaa 
hyvin pieneenkin kohteeseen. Paalain on 
myös tehokas ja nopea tapa paalata jätettä 
pienempään tilaan. Irlantilaisella PEL jäte-
paalainvalmistajalla on yli 15 vuoden koke-
mus innovatiivisista laiteratkaisuista. Kus-
tannuksia ja luontoa säästävät laitteet ovat 
saaneet lukuisia palkintoja Englannissa ja 
USA:ssa ja valtaavat lisämarkkinoita ympäri 
maapallon. PEL-paalainten referenssikäyt-
täjiä mm. Siwa, Valintatalo, McDonald´s, 
Subway, Hilton, Radisson Blu, Dulsco, Ox-
fordin yliopisto, Mitsubishi Motors.

HaBa Combi -jätepuristimet

HABA Combi -jätepuristin on varustettu 
kiinteästi konttiin asennetulla puristinosal-
la. Hygieeninen, tilaa säästävä jätepuristin 
soveltuu erinomaisesti esimerkiksi asuin- ja 
toimistokiinteistöille, kaupoille, hotelleille, 
sairaaloille ja teollisuudelle.

HaBa-jäTepUrIsTImeT

HABA Group Oy:n korkealaatuiset HABA-
jätepuristimet tarjoavat tehokkaan ja ta-
loudellisen ratkaisun jätteenkäsittelyyn 
vaativimmassakin olosuhteissa. HABA-jä-
tepuristimien voimakas moottori, käytän-
nöllinen muotoilu ja helppokäyttöisyys te-
kevät niistä erinomaisen valinnan erilaisiin 
paljon jätettä synnyttäviin kohteisiin.

Varustelu

HABA-jätepuristimien varustelu muoka-
taan asiakkaan toiveiden mukaan. Puristi-
men koko, muoto, väri, täyttösuppilon si-
jainti sekä erilaiset lisävarusteet varioidaan 
vastaamaan kohteen vaatimuksia sekä 
tehostamaan puristimen kapasiteettia en-
tisestään.

Combi 180 Combi 280 Combi 380 HaBa 280st HaBa 380st HaBa 280s

Puristusvoima, kN 180 280 380 280 380 280

Täyttöaukko (pituus x leveys), mm 1000 x 1400 1200 x 1800 1500 x 1800 1300 x 1600 1500 x 1800 1500 x 1500

Sähkömottoori, kW / V / Amp 5,5 / 400 / 16 5,5 / 400 / 16 5,5 / 400 / 16 5,5 / 400 / 16 5,5 / 400 / 16 7,5 / 400 / 32

Säiliön koko, m³ 11, 16, 20 16, 20 20 20, 25, 30 20, 25, 30 20, 25, 30

paalain Korkeus x leveys x syvyys, mm Valmiin paalin paino noin, kg

PEL 200 1730 x 800 x 690 25...35

PEL 700 1970 x 900 x 700 70...80

PEL 1500 2400 x 1800 x 1540 150...200

PEL 5500 3260 x 1900 x 1160 400...500
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aULa-tuhka-astiat

Laadukas, kestävä ja ajattoman tyylikäs 
Aula-tuhka-astia soveltuu monenlaisille 
julkisivuille. Useita vuosia markkinoilla ol-
lut luotettava tuhkakuppi on niittänyt mai-
netta myös maailmalla, tuotteen voi nähdä 
maailmalla esimerkiksi Ferrarin pääkontto-
rilla Italiassa, parlamenttitalolla Belgiassa ja 
Oasis-hotelleissa Dubaissa.

•	 peilikiillotettua ruostumatonta terästä
•	 tumppi pudotetaan pienestä reiästä, 

sammuu nopeasti hapenpuutteeseen
•	 astia pitää hajut sisällään
•	 saatavana seinään kiinnitettävänä tai ja-

lallisena

Tuotenumero 3513 (seinämalli)
•	 ø 89 mm, korkeus 350 mm
•	 paino 1,7 kg

Tuotenumero 3511 (seinämalli)
•	 ø 114 mm, korkeus 650 mm
•	 paino 3,5 kg

Tuotenumero 3503 (jalallinen)
•	 ø 114 mm, korkeus 900 mm
•	 paino 16 kg

aULa-roska-astiat

Aula-roska-astia on pitkäikäinen, katsetta 
ja kulutusta kestävä klassikko, joka sovel-
tuu erinomaisesti käytettäväksi niin sisä- 
kuin ulkotiloissakin. Astiat ovat lukittuja 
ja niissä on saranoitu yläkansi tyhjennystä 
varten.

•	 peilikiillotettua ruostumatonta terästä
•	 putkimainen rakenne takaa kestävyyden
•	 roska-astia sisältää kiinteän, kestävän 

seinäkiinnitysraudan
•	 sisältää sisäastian
•	 lisävarusteena jalkaosa

Tuotenumero 3504
•	 ø 250 mm, korkeus 625 mm
•	 tilavuus 30 litraa, paino 8,5 kg

aULa-jULKIsKaLUsTeeT - tuhka-, roska- ja yhdistelmäastiat

Tuotenumero 3604
•	 ø 375 mm, korkeus 700 mm
•	 tilavuus 60 litraa, paino 18 kg

aULa-yhdistelmä

Korkealaatuisia roska-astioita saa myös 
yhdistettynä tuhka-astiaan. Tuhka-astia on 
selkeästi erillään roska-astiasta, joten roski-
en syttymisvaaraa ei ole. Soveltuu sisä- ja 
ulkokäyttöön.

Tuotenumero 3504/2
•	 ø 250 + 89 mm, korkeus 625 mm
•	 tilavuus 30 litraa, paino 11 kg

Tuotenumero 3604/2
•	 ø 375 + 89 mm, korkeus 700 mm
•	 tilavuus 60 litraa, paino 21 kg

3513 3503 3504 3504-2

maanalainen hiekkasiilo sandpost

•	 maisemaystävällinen ratkaisu hiekoitushiekan yms. varastointiin, maanpäällä näkyvissä 
vain pylväs, jota voidaan käyttää myös esim. valopylväänä

•	 kokonaisuudessaan teräsrakenteinen
•	 hiekan nosto pystysuoraan elevaattorin avulla, luukku sulkeutuu hydraulisesti
•	 täyttö suoraan auton lavalta maanalaiseen siiloon
•	 vakiokoot 20 ja 40 m3

HIeKKasIILoT

•	 6, 10 ja 16 m³ 
•	 kestävä, teräsrakenteinen hiekkasiilo, 

hiekkapuhallettu, pohja ja pintamaalattu
•	 vakioväri RAL 7024, tumman harmaa
•	 hiekkasiilossa käsivinssillä aukaistava 

kansisysteemi
•	 lukitusmahdollisuus
•	 säädettävät jalat 

LajITTeLUasTIaT

                             Munich                                                              Dublin                                                                       Nice
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MYYNTI, NEUVONTA, HUOLTO JA ASENNUS

HaBa Group oy
Haarlankatu 1 B
33230 Tampere
puhelin 020 7479 040
info@habagroup.fi
www.habagroup.fi
www.aula-products.fi

Barcino-penkki
•	 materiaali: valurauta, istuinosa puuta
•	 leveys 2000 mm, korkeus 785 mm ja 

syvyys 700 mm
•	 istuinkorkeus 450 mm
•	 tuotenumero UM305

Donkey-jousikiikku
•	 suurin osa 539 x 250 x 220 mm
•	 max. putoamiskorkeus 572 mm
•	 korkeus 999 mm, pituus 864 mm
•	 minimitilantarve / pituus 3464 mm
•	 minimitilantarve / leveys 2250 mm
•	 turva-alue 7 m²
•	 käyttäjien määrä 1 kpl
•	 tuotenumero JFS103

argo plus -roska-astia
•	 soveltuu erinomaisesti käytettäväksi niin 

sisä- kuin ulkotiloissakin
•	 60 litraa
•	 ø 400, korkeus 1000 mm
•	 materiaali galvanoitua terästä
•	 väri RAL 9006 harmaa
•	 tuotenumero PA692SGR

BenITo TUoTTeeT    - Beniton tuotteita on saatavana yli 70 maasta ja nyt myös suomesta

penkit

neoBarcino-penkki
•	 materiaali: valurauta, istuinosa puuta
•	 leveys 1800 mm, korkeus 820 mm ja  

syvyys 715 mm
•	 istuinkorkeus 450 mm
•	 tuotenumero UM304

Fundicion ductile -penkki
•	 materiaali: valurauta
•	 leveys 2060 mm, korkeus 850 mm ja  

syvyys 730 mm
•	 istuinkorkeus 430 mm
•	 tuotenumero UM388

roska-astiat

Dara-roska-astia 100 litraa / 180 litraa
•	 soveltuu erinomaisesti käytettäväksi niin 

sisä- kuin ulkotiloissakin
•	 materiaali galvanoitua terästä
•	 väri tummanharmaa
•	 tuhka-astia roska-astian kyljessä
•	 100 litraa, koko Ø 510, korkeus 1000 mm
•	 180 litraa, koko Ø 640, korkeus 1260 mm
•	 tuotenumero PA694SMO / 100 litraa
•	 tuotenumero PA694G / 180 litraa

Columpio-keinu 2:lle
•	 suurin osa 2630 x 90 x 90 mm
•	 max. putoamiskorkeus 1160 mm
•	 korkeus 2200 mm, pituus 3760 mm
•	 minimitilantarve / pituus 7550 mm 
•	 minimitilantarve / leveys 2975 mm
•	 turva-alue 22,5 m²
•	 käyttäjien määrä 2 kpl
•	 tuotenumero JL10DGM

jousikiikut Keinut

piona-jousikiikku
•	 max. putoamiskorkeus 590 mm
•	 korkeus 1160 mm, pituus 3400 mm
•	 minimitilantarve / pituus 6000 mm
•	 minimitilantarve / leveys 2400 mm
•	 turva-alue 13,55 m²
•	 käyttäjien määrä 2 kpl
•	 tuotenumero  JFS09

Klasik Basic 4
•	 suurin osa 3340 x 40 x 40 mm
•	 max. putoamiskorkeus 1570 mm
•	 korkeus 3740 mm, pituus 5998 mm
•	 minimitilantarve / pituus 9453 mm 
•	 minimitilantarve / leveys 7649 mm
•	 turva-alue 49,53 m²
•	 käyttäjien määrä 14 kpl
•	 tuotenumero JK004B 

monitoimivälineet

EN 1176-1:2008,  EN 1176-2:2008,  ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004


