
Tuotteet

Aito ja alkuperäinen syväkeräysjärjestelmä
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Säästä  ympäristöäsi ja valitse Molok®Molok Oy:n toiminta on sertifioitu laadun 
(ISO 9001), ympäristön (ISO 14001) ja 
työturvallisuuden (OHSAS 18001) alueilla.
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Säästä  ympäristöäsi ja valitse Molok®

5 m³:n säiliö vastaa 

10 kpl 
600 l pinta-astioita

SÄÄSTÄÄ TILAA

Vähemmän tyhjennyksiä, 
tyhjennyshenkilökuntaa 

ja polttoaineen 
kulutusta.

SÄÄSTÄÄ RAHAA

90 % 
vähemmän tyhjennyksiä = 
vähemmän polttoainetta, 

vähemmän päästöjä

SÄÄSTÄÄ 
YMPÄRISTÖÄ
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Molok-syväkeräyssäiliöt asennetaan osittain maan alle. Tyhjennyksiä tarvitaan 90 % 
vähem män kuin tavallisilla pinta-astioilla. Molok vähentää näin hiilidioksidipäästöjä ja on 
kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto pitkällä aikavälillä.

Jätteenkeräyksen, lajittelun ja kierrätyksen tilaihmeet

Pystysuora rakenne säästää tilaa
60 % säiliöstä on maan alla. Tämä säästää piha-aluetta muuhun käyt-
töön. Lisäksi maan vetovoima puristaa jätteen entistä pienempään 
tilavuuteen.

Maaperän viileys pitää hajut kurissa
Maaperän viileys hidastaa bakteeritoimintaa ja minimoi hajuhaittoja. 
Vanhempi jäte peittyy aina uudemmalla jätteellä.

Tyhjennys on tehokasta ja ergonomista
Piha-alueen siisteys ja turvallisuus paranevat, kun jäteautoliikenne 
vähenee. Suuren keräyskapasiteetin ansiosta tarvitaan 90 % vähem-
män tyhjennyksiä. Nosturilla tehty tyhjennys on siisti, turvallinen ja 
nopea. Tyhjentäjän työergonomia on parempi kuin perinteisessä 
pinta-astian tyhjennyksessä.

Helppo ja turvallinen käyttää
Säiliön täyttöluukku on kevyt ja helppo käyttää. Luukkussa on aukipito-
mekanismi, joka jättää molemmat kädet vapaiksi. Täyttöluukku on varus-
tettavissa lukolla, joka estää luvattoman käytön ja ilkivallan.

Mukautuvaksi suunniteltu
Yksittäiset säiliöt voidaan jakaa kahteen tai kolmeen osaan riippuen säi-
liön mallista ja koosta. Tällöin on mahdollista kerätä jopa kuutta eri jäte-
lajia yhdellä säiliöllä. Ratkaisu tehostaa tilankäyttöä. Säiliön jakoa voidaan 
muuttaa jälkikäteen.

1

2

3

4

5

Molok®Classic

Pyöreä klassikkomalli
soveltuu mitä erilaisempiin ympä- 
ristöihin ja kohteisiin.  Runkokaivo 
on tehty HD-polyeteenistä.
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Molok®Domino

Nerokkaat
keksinnöt
ovat usein

yksinkertaisia.

Neliskulmainen Molok®Domino
on mukautuvista moduleista 
koostuva jätteenkeräysjärjestelmä. 
Säiliötyypistä riippuen runkokaivo 
on kuitubetonia tai HD-polyeteeniä.

Jäteastia 660 l

pinta-astioihin 
verrattuna

PINTA-ALAETU

−75%

Molok®Classic 5 m³ Molok®Domino 5 m³

Ø 1,7 m 1,6 m
1,6 m

1,6 m
6,5 m
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Molok®Classic
Tuoteperhe

Molok®Classic 3 m3

Molok®Classic 1,3 m3

Molok®Classic 5 m3

3 m³

1,3 m³

5 m³

2,4 m³

1/1

1/2

Täyttöaukon 
koko min.

100 x 350 mm, 
max. Ø 450mm

Täyttöaukon 
koko min. 

60 x 265 mm, 
max. Ø 300 mm

Täyttöaukon 
koko min.

100 x 350 mm, 
max. Ø 600 mm

Sekajäte, paperi,
kartonki, metalli ja lasi

+ muovipakkaukset

Roskat (puistot), lasi, 
metalli ja biojäte

Sekajäte, paperi
ja kartonki

+ muovipakkaukset
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1,7 m

1,3 m

0,9 m

Nostosäkki
Kova nostosäiliö

Nostosäkki
Vahvistettu nostosäkki 

lasille
Kova nostosäiliö

Nostosäkki
Vahvistettu nostosäkki 

lasille
BioSystem 800 C 

-kovasäiliö biojätteen 
keräykseen

 Kapasi- Säiliöiden  Täyttöaukon Nostovaruste- Soveltuvat
 teetti jakomahdol- mitat vaihtoehdot jätejakeet
  lisuudet
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Molok®-tuotteisiin luotetaan tuhansissa kohteissa
• asuinalueilla
• kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa ja hotelleissa
• kierrätys- ja aluekeräyspisteillä
• kauppa- ja liikekeskuksissa
• liikuntakeskuksissa ja urheilupuistoissa
• satamissa, rannoilla, levähdysalueilla, hautaus-
 mailla ja leirintäalueilla

Molok®Classic 800 l 800 l Täyttöaukon 
koko min. 
Ø 170 mm, 

max. Ø 250 mm

1/1

1/1

3 m³

2 m³

Täyttöaukon 
koko min.

100 x 350 mm, 
max. Ø 600 mm

Täyttöaukon 
koko min.

100 x 350 mm, 
max. Ø 600 mm

Sekajäte, paperi,
metalli ja lasi

Sekajäte,
metalli ja lasi

Roskat (puistot), lasi, 
metalli ja biojäte

Molok®Classic Plus

Molok®Classic Light
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Nostosäkki
Vahvistettu nostosäkki 

lasille
BioSystem 500 C 

-kovasäiliö biojätteen 
keräykseen

Nostosäkki
Vahvistettu nostosäkki 

lasin keräämiseen

Nostosäkki
Vahvistettu nostosäkki 

lasin keräämiseen

 Kapasi- Säiliöiden  Täyttöaukon Nostovaruste- Soveltuvat
 teetti jakomahdol- mitat vaihtoehdot jätejakeet
  lisuudet

Molok®Classic
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Molok®Classic
Varusteet

Kansivaihtoehdot

Nostosäkki- ja säiliövaihtoehdot

Avoin pystykansi (5 m3)Peruskansi Pystykansi luukulla (5 m³) Molok® Rumpukansi 2G
(5m3 ja 3m3)

Väri on tummanharmaa. Täyttöluukkujen värivaihtoehdot nähtävissä sivulla 12.

BioSystem®-nostosäiliöt:
• Biojätteen, metallin ja lasin keräykseen
• 800 l nostosäiliö 1,3 m³ säiliöön
• 500 l nostosäiliö 800 l säiliöön

5 m³ ja 3 m³ 
säiliöihin

BinSystemTM-nostosäiliöt:
• 4200 l nostosäiliö 5 m³ säiliöön
• 2500 l nostosäiliö 3 m³ säiliöön

BinSystemTM nostovaihtoehdot:
• Vakiona pikavaruste
• Kinshofer, 2-koukku tai nostolenkit

BioSystem®
800 C

BioSystem®
500 C

BinSystemTM

4200 C
BinSystemTM

2500 C
Nostosäkki Semihard-

nostosäkki



9

Molok®Classic

Molok® Rumpukansi

• Rumpukansi 5 m³:n ja 3 m³:n MolokClassic-säiliöihin

• Valmistusmateriaalina kestävä ja helppohoitoinen HD Polyeteeni

• Rummun tilavuus 60 l

• Täyttöluukku lukittavissa joko mekaanisella lukolla tai sähköisellä 
 Access Control -lukolla

• Kevyt ja helppokäyttöinen täyttöluukku on varustettu magneettisella 
 pidikkeellä, joka pitää luukun auki jätteitä syötettäessä. Luukun 
 lukitusominaisuus mahdollistaa käyttäjäkunnan rajaamisen. 

• Sähkölukon akun vaihto sekä jätemäärän seuranta on helppoa kannen 
 takaosassa sijaitseva huoltoluukun kautta

• Soveltuu sekajätteen, lasin, metallin, paperin ja tekstiilien keräämiseen

Luukun lukitus

Molok-tuotteiden täyttöluukkuihin on saatavissa joko mekaanisia, avaimella 
toimivia lukkoja tai sähkölukkoja, jotka avautuvat tageillä tai avainkorteilla.

Mekaaninen Molok-lukitus sopii käytettäväksi yleisimpien ovaalinmallisten 
lukkopesien kanssa. 

Sähkölukko, sekä sen mukana tuleva ohjelmisto mahdollistaa säiliön käytön 
rajaamisen, käytön seurannan, sekä lukkojen etäohjauksen.

Huoltoluukku 
vakiona.

Integroitu ovaalilukko Molok®Classic-
säiliöihin

Access Control -lukko Ovaalilukko Molok®Domino -säiliöihin
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Molok®Domino
Tuoteperhe

Molok®Domino 5 m³

2,4 m³
3,2 m³
1,6 m³

3 m³

1/1

1/2
2/3
1/3

1/2

max. Ø 450 mm

max. Ø 320 mm
max. Ø 450 mm
330 x 250 mm

max. Ø 450 mm
330 x 250 mm

Runkomateriaali
kuitubetonia

 Kapasi- Säiliöiden  Täyttöaukon Nostovaruste- Lisätiedot
 teetti jakomahdol- mitat vaihtoehdot
  lisuudet

1,6 m

5 m³ 3 m³

1,06 m

1,
6 

m
1,

1 
m

2,
8 

m

Nostosäkki
Vahvistettu nostosäkki 

lasille
Kova nostosäiliö 

(BinSystem 1800 l)
BioSystem -nostosäiliö 

biojätteen keräämiseen 
(500 l tai 1000 l)

Molok®Domino  Plus

Molok®Domino  Light

1,
1 

m
1,

2 
m

3 m³

1,5 m³
2,2 m³
0,5 m³

2 m³

1 m³
1,5 m³
0,5 m³

1/1

1/2
2/3
1/3

1/1

1/2
2/3
1/3

max. Ø 450 mm

max. Ø 320 mm
max. Ø 450 mm
330 x 250 mm

max. Ø 450 mm

max. Ø 320 mm
max. Ø 450 mm
330 x 250 mm

Runkomateriaali
HD-polyeteeniä

1/3 aina BinSystem
500D Top:n kanssa

Runkomateriaali
HD-polyeteeniä

1/3 aina BinSystem
500D Top:n kanssa

1,
1 

m

1,
7 

m

0,
5 

m

Nostosäkki
Vahvistettu nostosäkki 

lasille
Kova nostosäiliö 
(BinSystem 500 l)

Nostosäkki
Vahvistettu nostosäkki 

lasille
Kovasäiliöt 

BinSystem 500 l tai 220 l
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Säiliöiden jakomahdollisuudet

Molok®Domino 5 m³
koko kaivo 1/1
•  Sekajätteelle, paperille,
 kartongille, muovipakkauksille ja
 tekstiilille

Molok®Domino 5 m³ ja
jaettu 1/2
•  Sekajätteelle, paperille,
 kartongille ja muovipakkauksille
•  BinSystem

Molok®Domino 5 m³
jaettu 2/3 + 1/3
•  Sekajätteelle, paperille,
 kartongille, metallille, lasille
 ja muovipakkauksille
• BioSystem

Molok®Domino 5 m³
jaettu 1/3
•  Sekajätteelle, paperille,
 kartongille, metallille ja lasille
•  BioSystem (voi jakaa kahteen
 500 l nostosäiliöön)

5 m³
1/1

5000 l

1600 mm

16
00

 m
m

Bi
oS

ys
te

m
®

50
0 

D
Bi

oS
ys

te
m

®
50

0 
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5 m³
1/3 + 1/3 + 1/3

3 x 1600 l

5 m³
1/2 + 1/2
2400 l + 
2400 l
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te

m
TM

 1
80

0 
D

5 m³
2/3 + 1/3
3200 l + 
1600 l

Bi
oS
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m
® 

10
00

 D

Kansivaihtoehdot

Kartonkikansi SaranapikavarustePeruskansi

Väri on tummanharmaa.
Täyttöluukkujen värivaihtoehdot 
nähtävissä sivulla 12.

Molok®Domino-säiliöt sopivat erityisesti:
• asuinkiinteistöt ja -alueet
• kierrätys- ja aluekeräyspisteet
• koulut, päiväkodit, sairaalat 
• hotellit, kauppakeskukset, liikuntakeskukset, urheilupuistot
• satamat, rannat, levähdysalueet, hautausmaat, leirintäalueet
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~ 3 m³
1/2 + 
1/2 
2 x 

1600 l

Molok®Domino 3 m³
jaettu 1/2
•  Sekajäte, paperi, metalli, 
 lasi, biojäte
•  BioSystem (jaettavissa 
 kahteen 500 l säiliöön)

Nostosäkki- ja säiliövaihtoehdot

•  500 l
•  Biojätteen, metallin ja lasin
 keräykseen

BioSystem® 

1000 D
BinSystemTM

1800 D

• 1800 l
• Sekajätteelle,
 metallille ja lasille

•  1000 l 
•  Biojätteen keräämiseen,
 sopii myös metallille ja
 lasille

BinSystemTM 
500 D Top

BioSystem® 
500 DNostosäkki Semihard-nostosäkki

BinSystemTM 
220 D Top

Molok®Domino

•  Koot 1/1 ja 1/2
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Molok®Classic
Molok®Domino

Varusteet

Verhoiluvaihtoehdot

Täyttöluukkujen värivaihtoehdot

Komposiitti 
Yönmusta 

Komposiitti 
Kastanjanruskea 

Komposiitti 
Syksynruskea 

Alumiini
(luonnonvärinen)

Komposiitti 
Kivenharmaa 

Maalattu alumiini 
(vakioväri tumman-
harmaa RAL 7024)

Kaikki RAL Classic 
-värikartan sävyt

Kierrätysmuovilauta 
(vihreä)
• Vain Molok®Classic
 -säiliöihin

Komposiitti 
Helmenharmaa 

Printtiverhous
•  Vakiona useampi
 printtiverhousmalli
•  Toteutettavissa 
 asiakkaan omasta
 aineistosta

Musta 
(vakio Molok ®Classic
-säiliöissä)

SininenKeltainen Vihreä Punainen Ruskea Valkoinen Oranssi

Tummat sävyt   
Vaaleat sävyt  

Tummanharmaa 
(vakio Molok® Domino
-säiliöissä)

Rei’itetty
alumiiniverhous
• RAL 7024
• Vain Molok®Classic
 -säiliöihin
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Varusteet

Jätesymbolit kyltteihin

Jätesymbolit helpottavat jätteiden lajittelua ja kierrätystä: 
jokaiselle jätelajille on oma kuvasymbolinsa. Symbolit 
kannustavat kierrättämään. Kun jäteastiat on merkitty 
selkeästi, on jätteiden lajittelu vaivatonta.
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Asennus ja
tyhjennys

Molok-syväkeräyssäiliöt asennetaan osittain maan alle. 
Tuotteesta riippuen asennussyvyys vaihtelee 0,5–1,5 met-
rin välillä. Nykyään valikoimaamme kuuluu myös pintasäili-
öitä, joita ei asenneta maan alle. Kaikkien säiliöiden mukana 
toimitetaan kirjallinen asennusohje. 

2-koukku KinshoferNostolenkit1-koukku

Asennus Asennuspaikkaa valittaessa on huomioitava tyhjennyksen 
ja tyhjennysauton viemä tila, etäisyys kiinteistöihin sekä 
säiliöiden käytettävyys.

Molok-säiliöitä asentavat valtuutetut asennusyhteis-
työkumppanit. Molok Oy:n edustaja toimii yhteyshenki-
lönä asiakkaan ja asentajan välillä.

Tyhjennys Molok-syväkeräyssäiliöt tyhjennetään nostoperusteisesti 
tyhjennysautossa olevan nosturin avulla. 

Säiliön sisällä on nostosäkki tai kovasäiliö, joka noste-
taan tyhjennyksen ajaksi tyhjennysauton nosturilla ylös 
säiliöstä. Säkissä tai kovasäiliössä oleva jäte tyhjennetään 
jäteautoon aukaisemalla säkin tai kovasäiliön pohjassa 

oleva lukitusmekanismi. Tyhjennyksen jälkeen säkki tai 
kovasäiliö lasketaan takaisin säiliöön.

Nosturilla tehty tyhjennys on nopea ja tyhjentäjän työ-
ergonomia on parempi kuin perinteisessä pinta-astiatyh-
jennyksessä.

Kovasäiliöiden erilaiset nostovaihtoehdot alla. Säkkei-
hin saatavana 1-koukku ja nostolenkit.
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Molok®

Syvästi
suomalainen



Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia
Puh. 010 3429 400, molok@molok.com, www.molok.fi

Molok® 

Ympäri
maailman

 160 000+ astiaa
40+ maassa 
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