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INSTRUÇÃO DE USO CONTENTORES DE 1000L 

1. Descrição do Produto:  

Contentor Gadotti Car (GCL), colorido, de plástico com rodas de 8”, 1000 Litros. Fabricado em 

polietileno de alta densidade (PEAD), com capacidade volumétrica de 1000 Litros ou 400 Kg. 

Equipado com 4 rodízios giratórios de 200mm, feitos de borracha maciça com núcleo de 

polipropileno e garfos em aço com tratamento anti-corrosão, sendo 2 com freios de 

estacionamento. Possui munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana e dreno 

para escoamento de líquidos. 

-Munhões em chapa aço (maior resistência mecânica) 

-Capacidade de carga: 400 kg 

-Tipo de roda: 2 rodízios giratórios com Freio 8 e 2 rodízios giratórios de 8 de borracha (redução 

de impacto e freio de estacionamento). Com rolamento de esfera. 

-Contentores atendem a norma ABNT NBR 15911-3 

-Força de compressão: Somente para contentores de 2 rodas. 

-Força de tração: Força Inicial Média = 290 N / Força para manter o Movimento Média = 213 N 

-Capacidade volumétrica 1000L 

 

 

2. Instruções, cuidados e observações: 

2.1 Certifique-se de utilizar um dos 3 punhos na tampa para levantar: 2 nas laterais e 1 no centro 
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2.2 A tampa se acopla perfeitamente ao corpo do contentor, impedindo odores. 

 

2.3 Para movimentar o contentor utilize os 2 punhos laterais (um em cada lateral), de forma a 

garantir melhor segurança. 

 

2.4 Para perfeita higienização do produto nossos contentores possuem dreno para escoamento 

de líquidos e chorume, além de cantos arredondados evitando acúmulo de resíduo em cantos 

vivos 

 

2.5 Nossos munhões (Receptor Lateral) são fabricados em aço de modo a assegurar o perfeito 

basculamento por caminhão de coleta, sem quebra do produto 
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2.6 ATENÇÃO: impactos podem aumentar em até 10x a carga do contentor. Devendo-se cuidado 

redobrado no basculamento por caminhão de coleta, no momento da devolução dos produtos 

ao chão. Visto que pode comprometer as estruturas dos rodízios. 

 

2.7 Para não comprometer a estrutura dos rodízios os contentores devem ser alocados em solo 

não acidentado. 

 

2.8 O contentor tem capacidade volumétrica de 1000 L porém sua capacidade de carga é de 400 

kg, atentando-se que o descarte de resíduos orgânicos que equivalem a aproximadamente 

1000kg por 1000L, nota-se que pela questão volumétrica pode ultrapassar o peso máximo 

permitido por causa de sua densidade. 

 

2.9 Nossos contentores são fabricados com aditivo UV o que amplia a resistência intemperes. 

 

3 Manifestações: 

Nosso canal direto para manifestação e reclamações deve ser realizado pelo canal: 

sac@gadotticar.com.br.  
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