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Voordelen Meulenbroek Perscontainers 

1 Afvalwater dat tijdens het persen achter de persram komt stroomt via de terugslagklep van de 
persram en de onder ca. 3° aflopende persbodem terug naar de container. 
 

2 De bodem van het perskanaal bevindt zich 30cm hoger dan de bodem van de container waardoor 
afvalwater in de container blijft. 
 

3 Uitschuifbare oliedichte unitlade, afval en afvalwater kan niet bij de elektrische- en hydraulische 
componenten komen. 
 

4 Plaatdikte zijwanden, bodem en dak van de container 5mm!  
 

5 Door de solide losdeur constructie met excenterknevels en een zuurbestendig afdichtingsprofiel is 
de perscontainer lekdicht. 
 

6 De bodem van de persram bestaat uit een grote 15mm dikke slijtzool. Tevens is de persram 
voorzien van zeer lange opstelbare zijgeleidingen.  
 

7 Modulaire opbouw, waardoor de pers eenvoudig is om te bouwen naar de wensen van een 
volgende klant. 

7 

Door deze voordelen zijn de Meulenbroek perscontainers de machines met de hoogste 

bedrijfszekerheid en de langste levensduur. 

 

 

 

 

 

7 2 1 4 

5 

6 

3 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 

          

 

 
 

Pagina 2 van 50 
        Lid –Metaalunie 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ONDERGRONDSE PERSCONTAINER 
MUP550(VP) 

 
www.meulenbroek.nl 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 

          

 

 
 

Pagina 3 van 50 
        Lid –Metaalunie 

 

Ondergrondse perscontainer model MUP550(VP)      
 

De MUP (Meulenbroek Underground Press) is speciaal ontwikkeld voor het extreem en ondergronds 

verdichten van vele afvalsoorten. Een speciaal geïntegreerde voorpersconstructie zorgt voor een hoge 

verdichtingsgraad van het ingeworpen afval. De voorverdichting vindt plaatst tegen een voorpersplaat. 

Vervolgens wordt het geplette materiaal in de container (met een inhoud van 5 m³) geperst. Hierdoor 

is het nu ook mogelijk, om lichte, volumineuze materialen op een gescheiden en kostenefficiënte wijze 

in te zamelen. De ondergrondse perscontainer is tevens uitvoerbaar zonder voorpersconstructie 

waardoor de machine uitermate geschikt is voor afval met een hoog vochtigheidsgehalte. De 

ondergrondse perscontainer bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 

 

Eigenschappen: 
 

1. Extreem hoge verdichtingen zijn mogelijk (afhankelijk van het te persen materiaal): 

Afvalsoort Verdichting Ongeperst** 

Kunststof verpakkingsafval 20 : 1 100 m³ 

Restafval* 10 : 1 50 m³ 

Blik   7 : 1 35 m³ 

Papier/Karton   6 : 1 30 m³ 

  *Met een normale vochtigheidsgraad 

**Afhankelijk van de samenstelling 
2. Hufterproof uitgevoerd, zodat ongewenste zaken (zoals bakstenen, ijzer enz.) geen schade 

kunnen toebrengen aan het systeem; 

3. De put en container zijn voorzien van een twee componenten conservering in de kleur RAL 7016. 
Het deksel van de put is voorzien van een antislip coating en wordt hydraulisch geopend en 
gesloten; 

4. De stalen opstelput heeft dusdanige afmetingen (met name de geringe diepte), dat deze 
eenvoudig  in het straatbeeld opgenomen / ingegraven kan worden; 

5. Afhankelijk van het grondwaterpeil, kan de opstelput verzwaard worden om opdrijven tegen te 
gaan; 

6. De container heeft een inhoud van 5 m³ en is dankzij een speciale afdichting beslist lekvrij c.q. 
vloeistofdicht; 

Stalen put met hydraulisch openend deksel Vulzuil  5m³ container met (voor)pers installatie 
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7. De container is middels een portaalwagen eenvoudig uit de put te hijsen en te transporteren. 
D.m.v. een zelf centrerende put is de container tevens eenvoudig terug te plaatsen; 

8. Voor het vullen van de ondergrondse perscontainer kunnen verschillende typen vulzuilen 
worden gemonteerd. Bijvoorbeeld een deksel, een trommel, of een kantelinstallatie voor mini-
containers (140 & 240 ltr.); 

 

 

 

 

 

 

 

9. De installatie is voorzien van een bijna vol melding;  

Technische gegevens MUP550(VP) 

Model MUP550(VP)  Pers 550(VP) Container C5 Put P5 

Lengte L mm - 4.080 4.801 

Breedte B mm - 1.796 2.326 

Hoogte H mm - 1.331 1.394 

Lengte voor de persram mm 550 - - 

Breedte van de persram mm 650 - - 

Hoogte van de persram mm 250 - - 

Cyclustijd sec 43 (48) - - 

Perskracht kN 95 - - 

Motorvermogen KW 3 - - 

Voeding V/A 400/16 - - 
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ONDERGRONDSE 
PERSCONTAINER MUP550(VP) 

 
  ONDERGRONDSE 
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Perscontainer model KPC-L 

    

Geschikt voor het verwerken van grote hoeveelheden klein afval met af en toe een groter stuk (bijv. 

Een pallet)     

Voordelen:        Toepasbaar: 

 

 

 

 

 

 

•  Besparing op verwerkingskosten •  Verzorgingstehuizen 

•  Neemt weinig ruimte in beslag •  Kleine ziekenhuizen 

•  Eenvoudig in gebruik en onderhoud  •  Supermarkten 

•  Veilig (CE) en een zeer lang levensduur •   Restaurants 

•  Laag energieverbruik •  Kleine en middelgrote MKB bedrijven 

•  Door modulaire opbouw eenvoudig aan te 
passen aan uw situatie 

•  Op plekken waar minder ruimte 
beschikbaar is 

•  Door een goede afdichting blijft vocht in de 
container 

  

 

 

 

 

       50m³ 

 

       KPC10L 
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Technische gegevens perscontainers KPC-L 

Model KPC-L  8 10 11 17 20 23 25 

 
Netto inhoud 

 
m3 8 10 11 17 20 23 25 

Lengte L mm 4020 4560 4872 5230 5885 6495 6905 

Breedte B mm 1950 1950 1950 2530 2530 2530 2530 

Hoogte H mm 2440 2440 2460 2630 2630 2630 2630 

Lengte vulopening mm 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585 

Breedte vulopening mm 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 

Inworphoogte mm 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 

Lengte voor de pers mm 900 900 900 900 900 900 900 

Breedte persram mm 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 

Hoogte persram mm 450 450 450 450 450 450 450 

Cyclustijd sec 45 45 45 45 45 45 45 

Theoretische capaciteit m3/uur 48 48 48 48 48 48 48 

Perskracht n/cm2 30 30 30 30 30 30 30 

Motorvermogen kw 4 4 4 4 4 4 4 

Gewicht circa(1) kg 2680 2820 3080 3650 4000 4200 4350 

Max. totaal gewicht kg 12000 12250 12500 15500 16000 16000 16500 

 

(1) Standaard machine, zonder kantelinstallatie 
 

Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 16 A traag.  

 

 

KPC10L 
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Perscontainer model LPC 

       

Geschikt voor het verwerken van grote hoeveelheden middelgroot afval en kleine dozen. Regelmatig 

een groter stuk (bijv. een pallet) is geen probleem. 

Voordelen:        Toepasbaar voor 

•  Besparing op verwerkingskosten •  Verzorgingstehuizen 

•  Neemt weinig ruimte in beslag •  Middelgrote ziekenhuizen 

•  Eenvoudig in gebruik en onderhoud •  Grotere supermarkten 

•  Veilig (CE) en een zeer lange levensduur •  Restaurants 

•  Laag energieverbruik •  Kleine en middelgrote MKB bedrijven 

•  Door modulaire opbouw eenvoudig aan te 
passen aan uw situatie 

•  Op plekken waar minder ruimte 
beschikbaar is 

•  Door een goede afdichting blijft vocht in de 
container 
 

  

 

 

 

 

       100m³ 
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Technische gegevens perscontainers LPC 

Model LPC  17 20 23 

Netto inhoud m³ 17 20 23 

Lengte L mm 5415 6001 6611 

Breedte B mm 2530 2530 2530 

Hoogte H mm 2630 2630 2630 

Lengte vulopening mm 1800 1800 1800 

Breedte vulopening mm 1800 1800 1800 

Inworphoogte mm 1325 1325 1325 

Lengte voor de pers mm 970 970 970 

Breedte persram mm 1800 1800 1800 

Hoogte persram mm 550 550 550 

Cyclustijd sec 45 45 45 

Theoretische capaciteit m3/uur 77 77 77 

Perskracht n/cm2 26 26 26 

Motorvermogen kw 5,5 5,5 5,5 

Gewicht circa(1) kg 3900 4250 4450 

Max. totaal gewicht kg 15700 16500 16500 

 

      (1) Standaard machine, zonder kantelinstallatie 
 

    Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 25 A traag.  

 

 

       LPC20 
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Perscontainer model LPC-L 

       

Geschikt voor het verwerken van grotere hoeveelheden groot afval en middelgrote dozen waarbij 

regelmatig grotere stukken (bijv. een pallet) wordt verwerkt.    

Voordelen:        Toepasbaar voor: 

 

 

 

 

 

 

•  Besparing op verwerkingskosten •  Grote ziekenhuizen 

•  Neemt weinig ruimte in beslag •  Distributiecentra 

•  Eenvoudig in gebruik en onderhoud •  Afvalbrengpunten 

•  Veilig (CE) en een zeer lange levensduur •  Middelgrote en grote MKB bedrijven 

•  Door modulaire opbouw eenvoudig aan te 
passen aan uw situatie 

•  Op plekken waar weinig ruimte is en veel 
afval moet worden verwerkt 

•  Laag energieverbruik   

•  Door een goede afdichting blijft vocht in de 
container 

  

 

 

 

 

       100m³ 
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Technische gegevens perscontainers LPC-L 

Model LPC-L  17  20  23  

 
Netto inhoud 

 
m3 

 
17 

 
20 

 
23 

Lengte L mm 5885 6460 7070 

Breedte B mm 2530 2530 2530 

Hoogte H mm 2630 2630 2630 

Lengte vulopening mm 2160 2160 2160 

Breedte vulopening mm 1800 1800 1800 

Inworphoogte mm 1290 1290 1290 

Lengte voor de pers mm 1400 1400 1400 

Breedte persram mm 1800 1800 1800 

Hoogte persram mm 550 550 550 

Cyclustijd sec 57 57 57 

Theoretische capaciteit m3/uur 88 88 88 

Perskracht n/cm2 32 32 32 

Motorvermogen kw 7,5 7,5 7,5 

Gewicht circa(1) kg 4490 4900 5100 

Max. totaal gewicht kg 16500 17000 17000 

 

      (1) Standaard machine, zonder kantelinstallatie 
 

 Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 25 A traag. 

 

       LPC20L 
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Perscontainer model LPC-L Dockshelter 

 

De Meulenbroek dockshelter perscontainer onderscheidt zich van andere persen doordat deze is 

uitgevoerd met een uitgekiende dekselconstructie. Na het plaatsen van de pers wordt het deksel 

geopend. Dit deksel dicht af in het dock op dezelfde wijze als vrachtwagens. Hierdoor treedt praktisch 

geen tocht of warmteverlies op. Tevens zijn er geen bouwkundige aanpassingen aan het dock nodig en 

kan deze eenvoudig worden afgesloten. 

Voordelen:        Toepasbaar voor: 

   

De  dockshelter uitvoering is mogelijk bij de perscontainers serie LPC-L en bij de stationaire persen 
MSP. 

•  Besparing op verwerkingskosten •  Distributiecentra 

•  Geen bouwkundige aanpassingen nodig   

•  Eenvoudig in gebruik en onderhoud   

•  Veilig (CE) en een zeer lange levensduur   

•  Laag energieverbruik   

•  Door een goede afdichting blijft vocht in de 
container 

  

•  Binnen kan een kantelinstallatie worden 
geplaatst voor mini en of rolcontainers 
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Technische gegevens perscontainers LPC-L DS 

Model LPC-L DS  17  20  23  

 
Netto inhoud 

 
m3 

 
17 

 
20 

 
23 

Lengte L mm 6065 6640 7250 

Breedte B mm 2530 2530 2530 

Hoogte H mm 2630 2630 2630 

Lengte vulopening mm 2160 2160 2160 

Breedte vulopening mm 1800 1800 1800 

Inworphoogte mm 1290 1290 1290 

Lengte voor de pers mm 1400 1400 1400 

Breedte persram mm 1800 1800 1800 

Hoogte persram mm 550 550 550 

Cyclustijd sec 57 57 57 

Theoretische capaciteit m3/uur 88 88 88 

Perskracht n/cm2 32 32 32 

Motorvermogen kw 7,5 7,5 7,5 

Gewicht circa(1) kg 5100 5500 5700 

Max. totaal gewicht kg 16500 17000 17000 

 

       Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 25 A traag. 
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Perscontainer model LPC-M Voorkamerpers 

Perscontainer model LPC-M Vochtuitdrijfpers 

             

De Meulenbroek voorkamerpers / vochtuitdrijfpers onderscheidt zich van andere persen doordat deze 

is uitgevoerd met een voorpersplaat. Bij de LPC-M VP-VUP wordt bij iedere cyclus circa 1m³ materiaal 

tegen een 60mm plaat geperst, zodat blik, karton, pallets, PET flessen of afval met een hoge 

vochtigheidsgraad voorverdicht wordt.  

Voordelen:        Toepasbaar voor: 

 

 

 

•  Besparing op verwerkingskosten •  Distributiecentra 

•  Zeer hoge verdichtingsgraad •  Drank afvulbedrijven 

•  Veilig (CE) en een lange levensduur •  Houtafval 

•  Vochtafvoer mogelijk middels drains •  Plasticafval  

•  Eenvoudig in gebruik • B Karton 

•  Door een goede afdichting blijft vocht in de 
container 

•  Blik 
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Technische gegevens LPC-M VP-VUP 

Model LPC-M VP-VUP  20  23  

Netto inhoud m³ 20 23 

Lengte L mm 6620 7070 

Breedte B mm 2530 2530 

Hoogte H mm 2630 2630 

Lengte vulopening mm 2160 2160 

Breedte vulopening mm 1490 1490 

Inworphoogte mm 1290 1290 

Lengte voor de pers mm 1100 1100 

Breedte persram mm 1490 1490 

Hoogte persram mm 600 600 

Cyclustijd sec 88 88 

Theoretische capaciteit m3/uur 40 40 

Perskracht n/cm2 35 35 

Motorvermogen KW 5,5 5,5 

Gewicht circa kg 6300 6500 

Max. totaal gewicht kg 17000 17000 

 

         Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 25 A traag.  
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Perscontainer model LPC-L VW 

 

De Meulenbroek vrachtwagen perscontainer is uitermate geschikt voor het ledigen van ondergrondse 

containers.     

Voordelen:        Toepasbaar voor: 

•  Besparing op verwerkingskosten •  Gemeentes met ondergrondse containers 

•  Een hoge verdichtingsgraad •  Afvalinzamelaars  

•  Veilig (CE) en een lange levensduur   

•  Snelle verwerking   

•  Door een goede afdichting blijft vocht in de 
container 
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Technische gegevens LPC-L VW 

Model LPC-L VW  20  23 

Netto inhoud m3 20 23 

Lengte L mm 6370 6980 

Breedte B mm 2530 2530 

Hoogte H mm 2630 2630 

Lengte vulopening mm 3000 3000 

Breedte vulopening mm 2200 2200 

Lengte voor de pers mm 1300 1300 

Breedte persram mm 1800 1800 

Hoogte persram mm 550 550 

Cyclustijd ca. sec 35 35 

Theoretische capaciteit m3/uur 132 132 

Perskracht n/cm2 38 38 

Gewicht circa kg 5400 5700 

Max. totaal gewicht kg 17000 17000 

 
 

         Voeding: 24volt DC, afzekeren 10 A.  
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Perscontainer model LPC-L VV 

    

De Meulenbroek perscontainer met veegvuilkantelaar, onderscheidt zich van andere perscontainers 

doordat deze is uitgevoerd met een 4m³ kantelbak.     

Voordelen:        Toepasbaar voor: 

 

•  Besparing op verwerkingskosten •  Overslag van Veegvuil 

•  Eenvoudig in gebruik en onderhoud •  Afvalbrengstation 

•  4m³ afval in één keer ledigen in de kantelbak   

•  Snelle werking en een laag energieverbruik   

•  Veilig (CE) en een lange levensduur   

•  Door een goede afdichting blijft vocht in de 
container 
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Technische gegevens LPC-L VV 

Model LPC-L VV  20  23  

 
Netto inhoud 

 
m3 

 
20 

 
23 

Lengte L mm 6460 7070 

Lengte L1 (circa) mm 8630 9240 

Breedte B mm 2530 2530 

Hoogte H mm 2630 2630 

Lengte vulopening mm 2160 2160 

Breedte vulopening mm 1800 1800 

Inworphoogte mm 1290 1290 

Lengte voor de pers mm 1400 1400 

Breedte persram mm 1800 1800 

Hoogte persram mm 550 550 

Cyclustijd sec 57 57 

Theoretische capaciteit m3/uur 88 88 

Perskracht n/cm2 32 32 

Motorvermogen kw 7,5 7,5 

Gewicht circa kg 6600 6800 

Max. totaal gewicht kg 17000 17000 

 

        Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 25 A traag.  
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Stationaire persen model MSP 

 

De Meulenbroek stationaire persen zijn bedrijfszekere machines, die door hun relatief korte lengte 
een zeer groot toepassingsgebied hebben. Aan de MSP stationaire pers kunnen wisselcontainers van 
het model MSP-C gekoppeld worden. De netto inhoud van deze containers varieert van 15 tot en met 
34 m3. De installaties kunnen worden geleverd met een aantal extra opties zoals:   

✓ Een kantelinstallatie voor mini- en/of rolcontainers. 
✓ Een hydraulische aankoppeling van de container aan de pers. 
✓ Een hydraulische afsluitplaat in de opening van de containerdeur. 
✓ Uitwisselen van wisselcontainers middels een lorry. 

 
Een aantal belangrijke voordelen van deze installaties zijn: 
 

Voordelen:        Toepasbaar voor: 

 

 

•  Besparing op verwerkingskosten •  Distributiecentra 

•  Hoge verwerkingscapaciteit •  Afvalbrengstations 

•  Veilig (CE) en een lange levensduur •  Bedrijven met grote hoeveelheden afval of karton 

•  Lage onderhoudskosten   

•  Laag stroomverbruik   
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Technische gegevens stationaire persen MSP 

Model MSP  1300 1500 1600-1 1700 2000 

Lengte L mm 2585 2350 4716 3150 4640 

Breedte B mm 1860 2170 1620 2170 2220 

Hoogte H mm 1294 1294 1075 1403 1585 

Lengte vulopening mm 2370 2160 3785 2875 4640 

Breedte vulopening mm 1490 1800 1400 1800 2000 

Lengte voor persram mm 1300 1400 1660 1600 1900 

Breedte persram mm 1490 1800 1400 1800 2000 

Hoogte persram mm 600 550 600 700 1000 

Cyclustijd sec 57 57 67 55 60 

Theoretische capaciteit m3/uur 73 88 75 132 228 

Persdruk kn 330 330 320 400 500 

Motorvermogen kw 7,5 7,5 7,5 7,5 11 

Voeding v/a 400/25 tr. 400/25 tr. 400/25 tr. 400/25 tr. 400/50 tr. 

 

 

 

 

 

 

Technische gegevens wisselcontainers MSP-C 

Model MSP-C  15 20 25 30 34 

Netto inhoud m3 15 20 25 30 34 

Lengte L mm 3850 4375 5440 6307 7107 

Breedte B mm 2514 2530 2530 2530 2530 

Hoogte H mm 2269 2630 2630 2630 2630 

Gewicht circa (*) kg 2100 2450 2850 3375 3700 

Maximale totaal gewicht kg 14000 14500 15750 17500 17750 
         (*) Gewicht van een standaard container, zonder afsluitplaat in de losdeur. 

 

 

 

 

 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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STATIONAIRE PERS MODEL  
MSP VP-VUP 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Stationaire pers MSP Voorkamerpers 

Stationaire pers MSP Vochtuitdrijfpers 

 

 De Meulenbroek voorkamerpers / vochtuitdrijfpers onderscheidt zich van andere persen doordat 
deze is uitgevoerd met een voorpersplaat. Blik, karton, pallets*, PET flessen of afval met een hoge 
vochtigheidsgraad wordt voorverdicht door het materiaal in het begin van de cyclus eerst te persen 
tegen een 60mm dikke voorpersplaat. Belangrijke voordelen van deze pers zijn: 
 

Voordelen:        Toepasbaar voor: 

* Houten pallets alleen mogelijk bij de MSP 1100 VP en de MSP 1300 VP. 
 

 

 

 

 

 

 

•  Besparing op verwerkingskosten •  Distributiecentra 

•  Zeer hoge verdichtingsgraad •  Afvalbrengstations 

•  Hoge verwerkingscapaciteit •  Bedrijven met grote hoeveelheden afval 

•  Veilig (CE) en een lange levensduur •  Producent van dranken 

•  Geen stofvorming •  Producent van verpakkingsmateriaal 

•  Lage onderhoudskosten   



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Technische gegevens stationaire persen MSP 

Model MSP   1300 VP / VUP 1700 VP / VUP 2000 VP 

Lengte L mm 2745 3310 4640 

Breedte B mm 1860 2170 2220 

Hoogte H mm 1294 1403 1585 

Lengte vulopening mm 2520 2875 4640 

Breedte vulopening mm 1490 1800 2000 

Lengte voor persram mm 1300 1600 1900 

Breedte persram mm 1490 1800 2000 

Hoogte persram mm 600 700 1000 

Cyclustijd sec 46 60 70 

Theoretische capaciteit m3/uur 91 121 195 

Persdruk kn 400 400 500 

Motorvermogen kw 9,0 9,0 15 

Voeding v/a 400/32 tr.  400/32 tr. 400/63 tr. 

 

 

 

 

 

 

Technische gegevens wisselcontainers MSP-C 

Model MSP-C  15 20 25 30 34 

Netto inhoud m3 15 20 25 30 34 

Lengte L mm 3850 4375 5440 6307 7107 

Breedte B mm 2514 2530 2530 2530 2530 

Hoogte H mm 2269 2570 2570 2570 2570 

Gewicht circa (*) kg 2100 2450 2850 3375 3700 

Maximale totaal gewicht kg 14000 14500 15750 17500 17750 
        (*) Gewicht van een standaard container, zonder afsluitplaat in de losdeur. 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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MOBIELE KANTELINSTALLATIE MKI-T1 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Mobiele kantelinstallatie MKI-T1 

 

       
De MKI-T1 is voor het ledigen van diverse afmetingen mini-containers. Slimme maatvoering 

in combinatie met een universeel opnamesysteem, maakt het kantelen van containers van 120 

t/m 360 liter zonder extra hulpstukken mogelijk. 
De kleine kantelradius maakt de MKI-T1 erg geschikt voor het kantelen van mini-containers in 

ruimtes met een beperkte hoogte. De kantelinstallatie is standaard uitgevoerd in de kleur RAL 

6018 met een 1,1 kW unit met voedingskabel (2,5 meter). Uitvoering met een accu of 

handpomp is eveneens mogelijk. 

                             

 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Technische gegevens MKI-T1 
 

Model  MKI-T1 

   

 
Breedte (W) bij 120 L container 
Breedte (W) bij 140 L container 
Breedte (W) bij 240 L container 
Breedte (W) bij 360 L container 

 
mm 

 
1520 
1600 
1700 
1800 

 
Hoogte (H) bij 120 L container  
Hoogte (H) bij 140 L container  
Hoogte (H) bij 240 L container  
Hoogte (H) bij 360 L container 

 
mm 

 
2290 
2350 
2490 
2595 

 
Max capaciteit 

 
kg 

 
100 

 
Motorvermogen 

 
kw 

 
1,1 

 
Gewicht circa 

 
kg 

 
100 

 

Voeding: 230 volt, 16 A. 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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MOBIELE KANTELINSTALLATIE MKI-T2 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Mobiele kantelinstallatie MKI-T2 

 

                                       
De MKI-T2 is voor het ledigen van diverse afmetingen minicontainers en rolcontainers met 

vlak deksel. Slimme maatvoering in combinatie met een universeel opnamesysteem, maakt 

het kantelen van containers van 140 t/m 1100 liter zonder extra hulpstukken mogelijk 

(uitgezonderd 770 liter). 

De lichte maar sterke constructie maakt de MKI-T2 tevens goed verplaatsbaar. De 

kantelinstallatie is standaard uitgevoerd in de kleur RAL 6018 met een 1,1 kW unit met 

voedingskabel (2,5 meter). Uitvoering met een accu of handpomp is eveneens mogelijk.  

      

 
 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Technische gegevens MKI-T2 

Model  MKI-T2 

   

 
Breedte (W) bij 140 L container 
Breedte (W) bij 240 L container 
Breedte (W) bij 360 L container 
Breedte (W) bij 660 L container 
Breedte (W) bij 770 L container 
Breedte (W) bij 1100 L container 

 
mm 

 
1890 
1990 
2090 
2100 
2210 
2490 

 
Hoogte (H) bij 140 L container  
Hoogte (H) bij 240 L container  
Hoogte (H) bij 360 L container 
Hoogte (H) bij 660 L container 
Hoogte (H) bij 770 L container 
Hoogte (H) bij 1100 L container 

 
mm 

 
2810 
2950 
3060 
3040 
3110 
3480 

 
Max capaciteit 

 
kg 

 
200 

 
Motorvermogen 

 
kw 

 
1,1 

 
Gewicht circa 

 
kg 

 
200 

 

Voeding: 230 volt, 16 A. 

 

 

 

 

 

 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Mobiele kantelinstallatie MKI-T3 

  
 

De MKI-T3 is industrieel toepasbaar voor het ledigen van diverse afmetingen minicontainers 

en rolcontainers met vlak deksel. Slimme maatvoering in combinatie met een universeel 

opnamesysteem, maakt het kantelen van containers van 120 t/m 1100 liter zonder extra 

hulpstukken mogelijk. 
De MKI-T3 wordt veelal uitgevoerd als kantelaar in een laaddock. Door zijn compacte 

bouwhoogte/kantelradius is deze in de meestal gevallen direct toepasbaar in bestaande 

laaddocks. De containers kunnen hierdoor gekanteld worden in de achterliggende 

perscontainer of stationaire pers. Het is ook mogelijk de kantelaar te gebruiken voor het legen 

van containers in bijvoorbeeld een vrijstaande perscontainer of open containers. De 

kantelinstallatie is standaard uitgevoerd in de kleur RAL 6018 met een 1,5 kW unit met 

voedingskabel (3 meter). 

       

 

 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Technische gegevens MKI-T3 

Model  MKI-T3 

   

 
Breedte (W) bij 660 L container 
Breedte (W) bij 770 L container 
Breedte (W) bij 1100 L container 

 
mm 

 
2115 
2216 
2355 

 
Hoogte (H) bij 660 L container 
Hoogte (H) bij 770 L container 
Hoogte (H) bij 1100 L container 

 
mm 

 
3222 
3315 
3470 

 
Max capaciteit 

 
kg 

 
400 

 
Motorvermogen 

 
kw 

 
1,5 

 
Gewicht circa 

 
kg 

 
425 

 

Voeding: 400 volt, 16 A. 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Meulenbroek Overkapping 
 

Voor het overkappen van open containers heeft Meulenbroek een lichte,  eenvoudige en verrijdbare overkapping 

ontworpen. De overkapping is volledig demontabel, voorzien van ‘licht rollende’ wielen en een weerbestendig zeil. 

Het is mogelijk de beschikbare hoogte modulair en naar wens te verhogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische gegevens Overkapping 

Overkapping   

Lengte  mm 6770 

Breedte  mm 2596 

Hoogte  mm 2406 

Gewicht kg 350 

 

  



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Informatie Meulenbroek 
 

 

 

 

 

Perscontainers en  

Stationaire Persen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Typen Afvalpersen 
 

Er zijn 2 typen afvalpersen: 

• Perscontainers 

• Stationaire persen met wisselcontainers 
 

Perscontainers 
 

Bij perscontainers vormen de pers en de container één geheel. Daardoor kan er tussen 

de pers en de container geen lekkage van afvalwater optreden. 

Meulenbroek perscontainers worden gebouwd in de volgende series: 

• KPC L 

• LPC  

• LPC L 
 

Bij de grootste perscontainers dient men in verband met de transportlengte te letten 

op de lengtemaat. (LPC 23 L = 7070 millimeter.) Ook het totaalgewicht verdient, vooral 

bij afval met een hoge vochtigheidsgraad, aandacht. Eventueel kan er een 

wateraftappunt op de pers worden aangebracht, en/of kan de container worden 

voorzien van een drainkanaal van geperforeerde plaat, met een wateraftappunt.  

Stationaire persen met wisselcontainers 
 

Stationaire persen worden vast opgesteld. De wisselcontainers worden er handmatig, 

of hydraulisch aangekoppeld. Wanneer de container vol is wordt alleen de container 

afgevoerd. Er kan eventueel direct weer een lege container geplaatst worden. De 

maximale netto-inhoud van een wisselcontainer is 34 m3. 

Meulenbroek Machinebouw BV. bouwt de volgende stationaire persen: 

• MSP 1300 • MSP 1700 

• MSP 1500 • MSP 2000 

• MSP 1600-1  

En de volgende modellen wisselcontainers: 

• MSP-C 15, 20, 25, 30 en 34 
 

De grootste wisselcontainer, de MSP-C 34, heeft een lengte van 7107 millimeter. 
 

De toepassing van een stationaire pers met wisselcontainer(s) is niet aan te raden bij 

afval met een hoge vochtigheidsgraad. Eventueel kan er een wateraftappunt op de 

pers worden aangebracht, en/of kan de container worden voorzien van een 

drainkanaal van geperforeerde plaat, met een wateraftappunt. 

In bijzondere gevallen is het mogelijk stationaire persen en wisselcontainers te bouwen 

met afwijkende lengte-, breedte- en hoogtematen. 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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KPC-L 
 

Netto afmetingen perskanaal (in mm):  

B= 1490  L= 900  H persram = 450  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume perskamer 0,60 m3 

Theoretische capaciteit / uur 48 m3 
 

Hef-kantelaar in combinatie met KPC-L: 

Mini-containers 140 t/m 360 liter en of DIN containers 660 of maximaal 770 liter (bij 

voorkeur met vlak deksel) 

Geschikt voor: 

Grotere hoeveelheden vuilniszakken en andere producten van kleine afmetingen. 

Bovendien is deze pers geschikt voor kleine hoeveelheden van groter afval. Af en toe 

een pallet is dus geen probleem. In geval van kunststoffolie of karton, adviseren wij 

een pers met een grotere vulmond, of indien dit niet mogelijk is, de toepassing van een 

hydraulische afsluitplaat. 

Toepassing:  

verzorgingshuizen, kleine ziekenhuizen, supermarkten, restaurants, bedrijfsafval. 

 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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LPC 
 

Netto afmetingen perskanaal: (in mm) 

B= 1800  L= 970  H persram = 550  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Volume perskamer: 0,96 m3 

Theoretische capaciteit / uur 77 m3   
 

Hef-kantelaar in combinatie met LPC:  

Mini containers 140 t/m 360 liter. 

En/of : mini en DIN 660 t/m 1100 liter (bij voorkeur vlak deksel) 

 

Geschikt voor: 

Geschikt voor vuilniszakken, restafval, kleine dozen. 
 

Toepassing: 

Verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, supermarkten, campings, bedrijfsafval.  

 

 
 
 
 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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LPC-L en MSP 1500 
 

Netto afmetingen perskanaal: (in mm) 

B= 1800  L= 1400  H persram = 550  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Volume perskamer: 1,39 m3 

Theoretische capaciteit / uur 88 m3   
 

Hef-kantelaar in combinatie met LPC L en MSP 1500:  

Mini containers 140 t/m 360 liter. 
Of : mini en DIN 660 t/m 1100 liter (bij voorkeur vlak deksel) 
Of: mini en Bammens 500 t/m 1300 (1600) liter  
 

Geschikt voor: 

Geschikt voor vuilniszakken, kleine en gote dozen, folie. Grof vuil zoals regelmatig een 

bankstel of pallets is geen probleem. 

Toepassing: 

Bedrijfsafval, distributiecentra, afvalbrengstations.  

 
 
 
 
 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
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DE KEUZE VAN DE PERS 
 

De keuze van de pers is afhankelijk van de samenstelling van het afval en de 

aangeboden hoeveelheid per uur. 

De samenstelling van het afval: 

Stelregel: ± 70 % van het afval moet kleiner zijn dan de netto afmetingen van het 

perskanaal. Ideaal is namelijk de situatie waarbij bij het vullen het afval voor de 

persram valt. 
 

Voorbeeld 1: te persen materiaal vuilniszakken rond 450 mm, 900 mm hoog. 

Het perskanaal van de KPC L is groot genoeg, nu gaan we kijken naar de aangeboden 

hoeveelheid per uur. 

Stel een bedrijf heeft 20 m3 zakken per dag.  

Indien deze zakken gedurende de hele dag weggeperst worden, dan is de KPC L groot 

genoeg, indien echter de schoonmaakploeg op het einde van de dag al het afval in 0,5 

uur wil verwerken, dan is de praktische capaciteit van de KPC L (ca. 20 m3/uur) te klein 

en moet voor de LPC gekozen worden.  
 

Voorbeeld 2 : dozen 1000 x 500 x 500 mm. 

Het perskanaal van de LPC L of MSP 1500 is groot genoeg. 

Stel een bedrijf heeft 100 m3  dozen per dag, deze dozen dienen in 6 uur verwerkt te 

worden, dit betekent ongeveer 17 m3 / uur. 

De LPC L of MSP 1500 met een praktische capaciteit van ca. 37 m3 per uur is dus 

groot genoeg.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Aansluitinstructies Meulenbroek afvalpersen:                                                   

MSP 500 en 700 

Voedingskabel: 
5 * 2,5 mm2  met CEE form 16 A contra stekker, 5 pens, aarde op  6 uur, 

rechtsdraaiend veld 

Zekeringen: 16 A traag. Bij automatische zekeringen C-karakteristiek 

Aardlek schakelaar: 30 mA 

 

KPC-L 

Voedingskabel: 
5 * 2,5 mm2  met CEE form 32 A contra stekker, 5 pens, aarde op  6 uur, 

rechtsdraaiend veld 

Zekeringen: 16 A traag. Bij automatische zekeringen C-karakteristiek 

Aardlek schakelaar: 30 mA 

 

LPC, LPC-L, MSP1300, MSP1500, MSP1600-1 en MSP1700 

Voedingskabel: 
Tot 25 m lengte 5 * 4 mm2 anders 5 * 6 mm2 met CEE form 32 A contra 

stekker, 5 pens, aarde op  6 uur, rechtsdraaiend veld 

Zekeringen: 25 A traag. Bij automatische zekeringen C-karakteristiek 

Aardlek schakelaar: 30 mA 

 

MSP1300VP, MSP1700VP 

Voedingskabel: 
Tot 25 m lengte 5 * 4 mm2 anders 5 * 6 mm2 met CEE form 32 A contra 

stekker, 5 pens, aarde op  6 uur, rechtsdraaiend veld 

Zekeringen: 32 A traag. Bij automatische zekeringen C-karakteristiek 

Aardlek schakelaar: 30 mA 

 

Separate Kantelinstallatie 

Voedingskabel: 
5 * 2,5 mm2 met CEE form 16 A contra stekker, 5 pens, aarde op 6 uur, 

rechtsdraaiend veld 

Zekeringen: 16 A traag. Bij automatische zekeringen C-karakteristiek 

Aardlek schakelaar: 30 mA 

 

 

 
 


