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Assunto: Pedido de Esclarecimentos – Concurso Público n.º 59/2019 para
“Aquisição de equipamentos de recolha de resíduos urbanos ”.
Exmos. Senhores,

- Os pontos 7 e 8, descrevem o sistema de sobre tampa a aplicar nos
contentores de 770 Lts, nomeadamente: “O contentor deverá possuir uma sobre
tampa de abertura quadrangular, por forma a permitir a colocação de resíduos
sem exigir a abertura da tampa. Esta sobre tampa deverá ter dimensões entre
380x380 mm e 400x400 mm e adaptador em alumínio;
A sobre tampa deve possuir um sistema de fecho para impossibilitar a entrada
de águas pluviais, através de um sistema de fecho por mola de pressão, com
limitador de abertura e o sistema de abertura deverá ser similar ao da tampa
maior, ou seja, da frente para trás;”

ESTÚDIO D1

Remetemos pedido de esclarecimentos referente ao art. 14º - Especificações
técnicas - Lote A - Contentores.

A marca alemã WEBER, fabricante de contentores que representamos, tem uma
versão do contentor 770 Lts com sobre tampa plana em PEAD com 700 mm de
largura, permitindo o cumprimento das funcionalidades exigidas no caderno de
encargos sem recurso a adaptações. O sistema de abertura da sobre tampa é
similar ao da tampa maior, e o fecho da mesma tem um rebordo que impede a
entrada das águas.
Anexamos a ficha técnica do contentor, onde na ultima parte tem fotos do
contentor com a sobre tampa. Pode ser apresentado um contentor com
sistema de sobre tampa em cumprimento funcional mas alternativo ao
descrito?
- O ponto 9 indica que a “A tampa deve possuir um sistema de ímanes, para
evitar que a mesma abra por ação dos ventos”, este sistema deve ser
aplicado na tampa ou na sobre tampa?
Com os melhores cumprimentos,

www.estudiod1.pt
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MGB 770 L

MÉMORIA DESCRITIVA

CARACTERÍSTICAS
MODELO

MGB 770 Lts

Fabricante e local de fabrico

Weber, Haan - Alemanha

PESO E MEDIDAS
Dimensões totais

1316 x 1371 x 779 mm

Capacidade geométrica

770 Lts

Peso em vazio

41 Kgs

Peso máximo em carga

360 Kg

Espessura (Corpo)

5,6 mm

Espessura (Fundo)

6,1 mm

Espessura (Tampa)

5,4 mm
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Norma de fabrico

EN 840 e RAL GZ 951/1

Materias utilizados

Fabricado em polietileno de alta densidade, não tóxico,
com proteção UV

Método de fabrico

Injeção

Método de controlo de qualidade

ISO 9001 e ISO 14001

Modo de colocação do identificador eletrónico

Alojamento do identificador eletrónico no casulo situado
no pente frontal

Sistema de deposição de materiais

Abertura da tampa superior

Sistema de movimentação

Pega traseira e lateral

Sistema de elevação

Oschner (com chapa de reforço interior, fixação através de
parafuso/porca)

Sistema de descarga

Abertura total, manual ou mecânico
(pente frontal para recolha por camião conforme EN 840-1)

Sistema de fecho

Fixação do corpo à tampa através de pivots em plástico,
sendo a abertura e o fecho da tampa livre

MGB 770 Litros
A Weber é um dos principais fabricantes de produtos de
gestão de resíduos e oferece uma gama de contentores de
excelente qualidade. Todos os produtos Weber são fabricados
exclusivamente em Haan, Alemanha, em polietileno de alta
densidade colorido na massa e com proteção UV, utilizando o
processo de moldagem por injeção.
As nossas instalações de produção modernas, combinadas
com controles de qualidade internos contínuos e inspeções
externas atuais por entidades externas, garante a qualidade e
a robustez dos nossos produtos.
Disponíveis em várias capacidades (60 a 1100 Lts). Com um
desempenho ergonómico e altamente robusto, os contentores
estão certificados na norma EN 840 e na RAL-GZ 951/1.

CERTIFICAÇÕES
EN 840, RAL-GZ 951/1
ISO 9001 e 14001.

geprüfte
Sicherheit
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A Weber encontra-se certificada na ISO 9001 e 14001.

VOLUME NOMINAL

PESO EM VAZIO

PESO MÁX. EM CARGA

NÍVEL RUÍDO

770 L

41 Kgs

360 Kgs

99 dB

1 - Tampa com pega integrada
4 - Insonorização da tampa
2 - Pega do contentor
10 - DIN

10 - OSCHNER
7 - Corpo do contentor
8 - Rodas
Bujão
MATERIAL
Polietileno injectado de alta densidade (HPDE) colorido e com
protecção UV (estabilização contra a degradação).

RODAS
Quatro rodas de 200 mm de diâmetro, com eixo metálico

FIXAÇÃO-CORPO/TAMPA
Quatro pivots em plástico

OPERAÇÃO
DIN / OSCHNER
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RAL
8007

RAL
6011

RAL
5015

RAL
1016

Outras cores disponíveis sob consulta.

RAL
7012

RAL
2004

RAL
3000

RAL
7021

9 - Pedal

2 - PEGA TRASEIRA

Pegas de fácil acesso para uma melhor utilização do
usuário

Ergonómica para um melhor manuseamento do
contentor

3 - PIVOTS

4 - INSONORIZAÇÃO DA TAMPA

Robusto e de fácil aplicação

Sistema de insonorização de ruído na tampa

5 - PENTE FRONTAL

6 - CASULO PARA A TAG

Robusto e reforçado

Casulo próprio para aplicação da tag, nervurado de
modo a assegurar a fixação da mesma

7 - CORPO DO CONTENTOR

8- RODAS

Projectado tendo em vista a estabilidade, robustez e
segurança

Rodas robustas e silenciosas de borracha maciça e
aço com tratamento anti-corrosivo (2 tem travão)
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1 - TAMPA COM PEGAS INTEGRADAS
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9 - PEDAL

10 - ASAS OSCHNER E DIN

Pedal em aço com proteção anti-corrosiva e roletes
de deslizamento da tampa

Sistema de elvação

11 - MARCAÇÃO DO CONTENTOR

12 - TAMPA ABERTA

Como definido na norma, indicando a capacidade e
respetivo peso máximo em carga

Tampa silenciosa e de fácil manuseio

13 - INTERIOR E ABA DO CONTENTOR

14 - EMPILHÁVEIS

Faces interiores lisas, para fácil despejo e limpeza. Aba
superior dimensionada para evitar a entrada de água

Permitindo a poupança de espaço de armazenamento
e transporte

15 - MARCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

16 - MARCAÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA

CE, EN 840, RAL-GZ 951/1, AFPS GS

De acordo com a Diretiva 2000/14/EG

PERSONALIZAÇÃO

TERMOIMPRESSÃO

NUMERAÇÃO

O contentor permite marcação personalizada

Gravação ou aplicação de chapa metálica com numeração

SOBRE TAMPA PLANA 770 L

Largura sobre tampa

Produto novo e standardizado da linha MGB 4 rodas.
O sistema de fecho possui um rebordo que impede a entrada
das águas no contentor. A sobre tampa facilita a deposição dos
resíduos no contentor.

700 mm
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O Contentor permite várias personalizações nomeadamente
termo impressão, numeração sequencial, bocas seletivas, vinis,
e fechaduras de diversos funcionamentos. Neste caso especifico
chamamos a atenção para a possibilidade de aplicação posterior
de fechadura, seja ela mecânica ou electrónica.
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