
 

 
  

 

 

City® GX – CitySolar og Citypack avfallsbeholdere 
City® GX er en ny generasjon i vår produktsortiment, beregnet for innsamling av avfall i byer og andre tettsteder, 

hvor stor kapasitet er viktig. Eksempler på slike områder vil være bysentrum og parkområder. GX serien  har 2 

ulike modeller, en solcelledrevet modell som komprimerer avfallet, men man får også modellen som en vanlig 

avfallsbeholder. Gjennom modellene i City® GX  serien så vil man kunne redusere antallet man behøver å 

oppsøke området for tømming og vedlikehold betraktelig. På denne måten vil man spare miljøet for CO2 utslipp, 

og man vil kunne slippe å kjøre biler inn i parker og gater like ofte som før.  

 City® GX serien passer meget godt til innsamling av restavfall, da den bruker ordinære 240 liters 

innerbeholdere på hjul, som da kan tømmes direkte inn på ordinære avfallsbiler med kamlift. Man kan også 

montere kamlift på eksisterende mindre kjøretøy, eller benytte seg av mindre kjøretøy som har kamlift 

påmontert.  Det finnes flere el-utgaver tilgjengelig av mindre kjøretøy på  markedet som har påmontert slikt 

utstyr.  



 

 
  

 

Designet på City® GX serien kan personaliseres, slik at man tilpasser utseende til miljøet, ved å bruke 

ulik design eller farger. Her kan man f.eks ha turist info på sidene av beholderen om man ønsker det, eller annen bilde 

eller tekst som passer til omgivelsene hvor den står.  

Finbin CitySolar  

CitySolar passer spesielt godt der hvor det er behov for god kapasitet, og man 

ønsker å redusere antall ganger man tømmer en beholder. Beholderen er 

utstyrt med en solcelledrevet komprimator, som presser avfallet i 

innerbeholderen. Dermed kan man øke kapasiteten i beholderen betraktelig 

sammenlignet med en ordinær avfallsbeholder. Hvis man sammenligner med 

en typsik beholder på rundt 70-90 liter, kan man få plass til opptil 20 ganger så 

mye avfall i denne beholderen.  

CitySolar benytter en egenutviklet skytjeneste som heter Finbin®Care, der 

man ved å bruke en app / logge seg på får en fullstendig oversikt over statusen 

til beholderne. Epost sendes direkte til den som har ansvaret, når den er full.  

Finbin CityPack 

CityPack passer for bysentrum og parker, hvor man trenger høy kapasitet, 

men der komprimmering av avfallet ikke er nødvendig, eller avfallet er av en 

slik type at det ikke er ønskelig å komprimere (flasker, metall, aviser osv.).  På denne måten kan man lage utendørs 

kildesorteringsstasjoner om man ønsker det, bestående av beholdere beregnet til flere typer avfall. Men også på 

denne modelle kan man koble til en nivåmåler som gir beskjed når den må tømmes. Denne behøver heller ikke 

tilkobling til strøm. Fysiske mål for begge modeller:  (bredde x dybde x høyde) 750 x 825 x 1365 mm. Kapasitet innerbeholder 240 liter før 

eventuell komprimering. Begge beholderne er laget i rustfritt stål samt pulverlakkert aluminium.                 


