
De intelligente Compact Bin

Geef kleur aan je afval 

De Compact Bin is een slimme vuilbak  
voor het inzamelen van afval op openbare plaatsen

Deze afvalbakken zijn niet alleen slim 
maar ook mooi!  
De mogelijkheden zijn oneindig. 
Dit kan gaan van het personaliseren 
van de afvalcontainer door deze te 
wrappen volgens de look and feel van je 
bedrijf of aan te vullen met een geluidsmodule 
zoals een stem, een lied, een reclameboodschap, …

Kostenbesparend
l  De compact Bin is uitgerust met een  

vulgraadindicatie 

l  Minder ophaalritten: daling tot 85 % van de 

inzamelkosten én een sterke vermindering 

van CO2 uitstoot

l  Door een tijdige lediging en een  

grote capaciteit heb je geen overvolle,  

uitpuilende afvalbakken meer 

Gebruiksvriendelijk

l  Hygiënisch en makkelijk  

te openen met voetpedaal

l  Geen contact tussen gebruiker  

en persinstallatie

l  Stevige stalen uitvoering,  

ook verkrijgbaar in volledig RVS

l  Ergonomisch te ledigen door gebruik  

van 120, 160 of 240 liter rolcontainer

Zelfpersende  
afvalbak!

 

l Smart systeem

l Kostenbesparend

l Veilig en hygiënisch 

l Vandalismebestendig

l Geen overvolle afvalbakken 

l Duurzaam: met zonne-energie 



Compact Bin Basic

heeft hetzelfde uiterlijk 

als de 120L en is geschikt 

voor aparte recycleerbare 

afvalstromen, zoals PET, 

papier en glas

Compact Bin  120, 200, 240 

Deze zijn voorzien van 

zonnepanelen waardoor ze 

volledig zelfstandig kunnen 

opereren. Elke afvalbak  

beschikt over een pers die 

het afval samendrukt, zodat 

er meer in één bak past

Gebruik van CleanCity Manager
CleanCity Manager is een internetportaal en app die op afstand 

inzicht geeft in de status van de afvalbakken. De Compact Bin 120, 

200 en 240 beschikken standaard over sensoren (andere versies 

in optie) en een GPS-systeem die via een netwerk van beveiligde 

servers volgende gegevens doorgeven:

l  24/7 inzicht in vulgraad, 

batterijspanning,  

aantal inworpen, etc

l  Email notificatieservice

l  Vol en bijna-vol meldingen 

instellen

l  Dagelijkse samenvatting van 

laatste meldingen

l  Data-export in Excel bestand

l   Locatie overzicht van alle 

afvalbakken met in- en 

uitzoommogelijkheid

 

l  Mogelijkheid tot het  

ver- en ontgrendelen  

op afstand

TRAFLUX BV 
Europark 1003, 3530 Houthalen (B)

Type Basic 120 200 240

Inhoud binnencontainer 120 liter 120 liter 200 liter 240 liter

Perssysteem n/a l l l

Vulstandsensor/volheidsdetectie optie l l l

Voetpedaal - l l l

Zonnepaneel - l l l

LED-vulniveau-indicator - l l l

GPS-positie - l l l

Asbakset (RVS) optie; 1,8 liter optie; 1,8 liter l 4,2 liter optie; 1,8 liter

Geluidssysteem - optie optie optie

RAL-kleur naar keuze >10 stuks optie optie optie optie

Uitbreiding Cleancitymanager optie optie optie optie


