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Wie zijn wij ?
VALVAN CONTAINERS & Milieutechniek ontwerpt en bouwt
een uitgebreid gamma containers voor alle soorten afval.
Wij zijn één van de eerste producenten die hun containers
volledig met robots aflassen.

VOORDEEL
Sterke corrosiebestendige containers
door optimale inbranding van de
lassen. Mooie afwerking.

Milieubewuste afwerking
VALVAN CONTAINERS heeft tijdens zijn productieproces
aandacht voor het milieu. Een deel van onze containers
wordt reeds geschilderd met verf op watergedragen basis.
Er worden 2 antiroest- en 2 afwerkingslagen aangebracht
in een verwarmde spuitcabine, voor een jarenlange
bescherming tegen corrosie.
Daarnaast worden de containers ontvet op basis van
solventvrije ontvetters.

VOORDEEL
Zorg voor het milieu door beperking
van emissies!

Containers uit voorraad
VALVAN CONTAINERS beschikt over een ruime keuze
containers leverbaar uit voorraad. De voorraadlijst kan
geraadpleegd worden op onze
vernieuwde en uitgebreide
website
www.valvan-containers.com

VOORDEEL
Korte levertermijnen

Deurkader
De laatste dwarsligger is specifiek ontworpen om het
achterkader te versterken.

VOORDEEL
De containerdeuren laten zich
makkelijk (en blijvend) bedienen

Schuine hoeken
Onze containers worden standaard voorzien met schuine
hoeken 150 x 150 mm, op deze manier wordt een sterkere
hoekverbinding gemaakt die het opengaan van de container
vermindert.

VOORDEEL
Economischer en tegelijk lichter dan
met ronde hoeken.
Aarde blijft niet kleven, zodat er
geen roestvorming ontstaat door
vochtophoping

FL-concept
In 2005 heeft VALVAN CONTAINERS in samenwerking met
de hogeschool van Oostende, een revolutionair product op
de markt gebracht, met een nieuw gebrevetteerd type
zijwandversterking. Met de staanders in de vorm van
een obelisk (Eiffeltoren), doopten we dit concept de
‘FL-container’

De doorbuiging van een container met rechte staanders bedraagt bij gelijke last 42,6 mm, en bij de FL staander amper
25 mm !

Optrekhaak type FL standaard
Met een zware U-balk achter de optrekhaak kunnen we de
werkende krachten tijdens het optrekken beter verdelen
over zowel de voorkant als de beide zijwanden.

VOORDEEL
De FL-container is nagenoeg
tweemaal zo stijf t.o.v. een container
met traditionele staanders en is
minder onderhevig aan vervorming
bij het laden van zware lasten of
aanduwen van de lading.
We bekomen een sterkere en
tegelijk minder zware container,
wat een positieve invloed heeft op
brandstofverbruik en nuttige lading.

Ingewerkte deursluitingen
De sluitingen van de achterdeur zijn ingewerkt in de
laatste dwarsligger, zodat ze niet beschadigd kunnen
worden bij contact van de container met voorwerpen
op de grond tijdens het afzetten.
Bovendien hebben containers vanaf 1250 mm hoogte een
veiligheidssluiting
op de linkerdeur.

Vergrendeling sluitsystemen
De borgpennen zijn van het type ‘dubbele kwartslag’ wat
het kettinkje overbodig maakt, en ervoor zorgt dat u de
sluitpin niet meer kunt verliezen.

Treksluiting
Stevig trekslot op een
beschermde plaats
onder de bovenrand.

Voor bepaalde toepassingen onder zware belasting als
schroot of zwaar bouwafval, kunnen wij op aanvraag de
containers voorzien van een 2° trekslot op halve deur
hoogte.

Bescherming van deursluitingen
Op uw verzoek kunnen wij de deursluitingen bijkomend
beschermen, wat toelaat om bij het in lijn plaatsen van
de containers deze tegen elkaar aan te zetten, zonder dat
daarbij deursluitingen of andere onderdelen schade
oplopen.

Zware scharnieren
Driedelige scharnieren met ingewerkte
smeernippels, waarbij de versterking van
de scharnier doorloopt tot over de verbindende las van de versterkingsprofielen,
om het deurkader grotendeels tegen
vervorming te behoeden.

Veiligheidshaak bij zware lasten
Optioneel kunnen wij de deursluitingen bijkomend beveiligen tegen openslaan onder spanning. Deze veiligheidshaak
geeft een waarschuwing wanneer de deuren onverwacht
mochten opengaan bij het loszetten van de vergrendeling.

Wielkasten
De wielkasten zijn gelast tussen
de voorlaatste en laatste dwarsligger, en volledig in deze laatste
dwarsligger ingewerkt.

Wielen met rubberlining
In 2010 brachten we een nieuw gebrevetteerd type wiel
met rubberbekleding, en voorzien van smeernippels op de
markt.

VOORDEEL
Minder geluid en minder beschadiging
van de vloer bij het verplaatsen van
de container. Zelfs indien na jarenlang
of door intensief verplaatsen van de
container op een ruwe ondergrond,
als scherpe stenen of glas, het
rubber mocht wegslijten, heeft dit
geen enkel nadelig gevolg voor het
originele stalen wiel.

CE-sluiting
Optioneel kunnen we een eenvoudig te bedienen veiligheids- sluiting (openen en sluiten met hendel), op de zijwand van de container buiten de draaicirkel van de achterdeuren voorzien.

VOORDEEL
De chauffeur bevindt zich op een
veilige plaats, op het ogenblik dat
de deuren zich met kracht kunnen
openen onder druk van de last in de
container.

volledig gamma containers te zien op www.valvan-containers.com

Open containers
3 tot 50 m3
Containers voor transport van licht tot zwaar materiaal als
papier, PMD, GFT, houtafval, steenpuin, afbraakmateriaal, ...
De containers zijn verkrijgbaar in uitvoering met zowel
geprofileerde zijwanden, als rechte staanders en staanders
in FL vorm.
De achterdeuren zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

Gesloten containers
3 tot 50 m3
De containers worden via de achterkant of zijkant geladen.
Deze containers worden gebruikt als slibcontainer, als
werfcontainer, voor vervoer van stukgoederen,...
De containers zijn verkrijgbaar in uitvoering met vast dak,
wind- of waterdicht schuifdak, met schuivend dekzeil,
rolzeil,en met mechanisch of hydraulisch deksel.

Plateaucontainers met zijdeuren
3 tot 20 m3
Containers voor het vervoer van paletten, machines,
materiaal, ...
De containers zijn verkrijgbaar met 1 tot 4 neerslaande en
afneembare zijdeuren per kant. Iedere deur is voorzien van
een hamersluiting en extra stevige scharnieren.

Containers met open laadvloer
3 tot 50 m3
Containers voor het vervoer van paletten, machines,
balen...
De zijkanten van de containerplateau zijn onderaan
voorzien van een versterkte boord, geplooid in een
C-profiel om spanbanden aan te brengen.
De VALVAN plateaucontainers zijn eveneens verkrijgbaar
met uitneembare staanders, en met afgeschuinde laadvloer of oprijrampen.
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Slibcontainers
6 tot 26 m3
Container voor het vervoer van vloeibaar slib, vloeistoffen,
droog slib,...
Met verhoogde deur en/of verhoging achteraan tegen
verlies van slib bij het optrekken van de container.
Ook verkrijgbaar met verhoging vooraan tegen slibverlies
bij plotse remslagen. Op de kipdeur worden 2 tot 5
spanvijzen voorzien voor het aandrukken van de deur.
Met ratelsluiting op de zijwand van de container op ± 2000
mm van de achterkant zodat de chauffeur in alle veiligheid
de deur kan ontgrendelen.

Slibontwateringscontainers
10 tot 16 m3
De VALVAN slibontwateringscontainer heeft als doel een
zo hoog mogelijke ontwatering te bekomen en tevens
flexibel te zijn wat betreft de verschillende soorten te
ontwateren slib.
Met binnenin een tweede vloer en wandplaten over zowel
de voorkant als de twee zijkanten uit geperforeerde plaat
waarin het filterdoek wordt gelegd. Bij het kippen wordt het
‘wegwerp filterdoek’ vanzelf met het slib uit de container
verwijderd. Een nieuw filterdoek wordt dan weer gewoon
in de container geplaatst en aan de haken vastgemaakt. In
optie eveneens verkrijgbaar met vast filterdoek.

Schrootcontainers
5 tot 50 m3
Container voor intensief gebruik en het transport van
schrootafval. De containers worden voorzien van een
extra bodemversterking. De containers zijn eveneens
verkrijgbaar met zijwandversterkingen op respectievelijk
1/3 en 2/3 van de hoogte.

Blaas- of stofcontainers
20 tot 40 m3
Container voor het inblazen van fijn stof, zaagmeel,
houtkrullen, papiersnippers... De containers zijn uitgerust
met een filterdoek die ervoor zorgt dat het ingeblazen stof
van de lucht wordt gescheiden.
Een afdekzeil boven het filterdoek houdt het stof in de
container droog.
Filterdoek en afdekzeil worden ondersteund d.m.v. een
buizenkader.
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Stapelbare containers
5 tot 12 m3
Container voor het transport van zwaardere materialen
als steenpuin, afbraakmateriaal, schroot,... De containers
kunnen (leeg) in elkaar gestapeld worden en per 3 stuks
gestockeerd en/of vervoerd worden.
Uw voordeel : Minder plaats nodig bij stockage, minder
transportkosten.
Twee geleidingsrollen worden onder de scharnieren van
de container gelast, en rollen op de bovenbuis van de
container eronder.

Containers type multibenne
5 tot 15 m3
De Multibenne container wordt door een vrachtwagen
opgetrokken die speciaal voorzien is van een optreksysteem met 4 kettingen. Dit systeem heeft als voordeel
dat er minder plaats nodig is om de containers af te zetten.
Daarenboven zijn deze containers door hun conische
constructie gemakkelijk per 3 of 4 stapelbaar.

Containers voor haakarm 3,5 ton
3,5 tot 20 m3
Container speciaal ontworpen voor lichte vrachtwagens ,
die uitgerust zijn met een haakarmsysteem voor 3,5 ton.
Specifiek voor deze containers zijn een aangepaste
haakhoogte van 920 mm i.p.v. 1430 mm en een chassis
bestaande uit langsliggers type IPN140 mm i.p.v.
IPN180 mm.

Combinatie haakarm- en maritieme containers
20 ft
Containers voorzien van zowel het optreksysteem voor een
haakarm met vrachtwagen , als met containerhoeken voor
maritiem transport
De containers zijn stapelbaar.
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Werf- en bureaucontainers
27 tot 31 m3
Gesloten container voor het vervoer en wegbergen van
machines en of materiaal.
De werfcontainers kunnen met verschillende opties
worden uitgerust in functie van de toepassing.

Zelfkippers en bodemklepcontainers
0,5 tot 2 m3
De zelfkipper werd ontworpen voor transport met heftruck.
Door zijn aangepast vorm, kantelt de container bij
ontgrendeling automatisch.
De container met bodemklep opent zich d.m.v. een hendel
met kabel die met de cabine van de heftruck wordt
verbonden zodat de chauffeur niet hoeft uit te stappen om
de container te ledigen. Een veiligheidskabel is voorzien
zodat de klep niet meer dan 75° kan openvallen.

Perscontainers
20 tot 36 m3
De container wordt conisch geconstrueerd en met schuine
hoeken binnenin in functie van het lossen, en met
deflectorplaat vooraan om maximale vulling te verkrijgen.
De persopening is voorzien van een vergrendelrooster met
2x2 vergrendelpennen en met zeilhaken rondom.

Mobiel container transport systeem
Transportsysteem in combinatie met vorkheftruck
Met behulp van de hydraulische pomp wordt de voorkant
van de container opgetild. De dissel kan eenvoudig gekoppeld worden aan een vorkheftruck, verreiker, vrachtwagen, of elk ander vergelijkbaar vervoermiddel. Dankzij dit
transportsysteem kunt u ook zware containers eenvoudig
verplaatsen op uw terrein.

Onze motivatie

VOORDEEL

Reeds jarenlang besteedt VALVAN CONTAINERS nv
bijzondere aandacht aan de opmerkingen van klanten en
gebruikers van afzetcontainers, met als doel om de
kwaliteit en het gebruiksgemak van de containers te
verbeteren.

Historiek

Onze producten worden volledig
binnen de VALTECH groep ontwikkeld
en geproduceerd, wat een hoge
kwaliteit garandeert in combinatie
met een optimale service.
Wij kunnen een totaaloplossing
bieden voor uw specifieke milieuen afvalproblemen.

Valtech group

1965 : Oprichting van de firma VALVAN Drogersconstructie
1972 : De firma VALVAN Drogersconstructie wordt NV
VALVAN Metaalconstructie
1975 : De NV VALVAN Metaalconstructie maakt zijn
eerste afvalcontainer met haaksysteem.
1985 : De NV VALVAN Metaalconstructie maakt zijn
eerste balenpers.
1997 : De NV VALVAN Metaalconstructie splitst:
- de NV VALVAN Baling Systems legt zich toe op
o.a. de constructie van balenpersen
- de NV VALVAN CONTAINERS & Milieutechniek
specialiseert zich in de constructie van containers.
2002 : De NV VALVAN CONTAINERS verhuist zijn
administratie naar een nieuw kantoorgebouw op
de bestaande locatie
2005 : VALVAN CONTAINERS lanceert een innoverend
concept in de containerbouw: de gebrevetteerde
container type FL .
2007 : VALVAN CONTAINERS is de eerste constructeur die
zijn containers volledig met de lasrobot aflast.
2010 : VALVAN CONTAINERS brengt het wiel met
rubberlining op de markt (gebrevetteerd).
2014 : VALVAN CONTAINERS brengt in samenwerking met
het agentschap voor innovatie door wetenschap en
technologie de gebrevetteerde TPT Container op
de markt

Balenpersen en sorteersystemen

Containers en perscontainers
voor transport en opslag van
afval
Bastvezelverwerking,
biomassabehandeling,
scheidingstechnologie,
pneumatisch transport
Assemblagemachines op maat,
speciale freesmachines, lasercellen, robotcellen...
Ontwerp, constructie en
integratie van oplossingen voor
‘material handling’
Hydrauliek, aggregatenbouw,
engineering, service
Dense Media scheiding ASR,
WEEE, plastics, groenten,
schroot, brandstof cementovens, mineralen
Brekers, renderingsmachines,
palmolie extractiemachines en
autoclaven
Kwaliteitsvol draai- & freeswerk

2015 : VALVAN CONTAINERS brengt de FLT Container op
de markt (gebrevetteerd).

VALVAN CONTAINERS & Milieutechniek nv
Moorselestraat 121 B| B-8930 Menen
tel.:
+32(0)56 51 11 91

fax:
+32(0)56 51 94 44
info@valvan-containers.com
www.valvan-containers.com

