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المحافظة على البيئة وذلك الن النفايات تكون متجمعة في حاويات تحت  .1

 . االرض وال ينتج عنها روائح كريهة

 . المحافظة على المظهر العام حيث ان النفايات ال يظهر منها اى شيء اثناء التجميع .2

 . ايقات ألصحاب المحال التجاريةالتى تأخذها الحاويات في الشوارع مما يعوق حركة السير ويسبب بعض المضتقليل المساحة  .3

 . المحافظة على الصحة العامة وذلك بمنع الضرر الناتج عن تجميع النفايات في الشوارع وما تحملها من بكتريا الضارة .4

 . نفسها حيث انها تتعرض للعديد من الضرر و األتالفات نتيجة عدم وجودها في اماكن ثابتة في الشوارع حاويات الالمحافظة على  .5

 . سهولة عملية تفريغ الحاويات وضمان ان جميع النفايات يتم تجميعها داخل الحاويات و ال شى خارجها مما يسهل عملية التفريغ .6

 . في الشوارع عن طريق عملية االلتقاط للنفايات المتطايرة من الحاوية بفعل الرياح او الحيوانات الضارةااليدى العاملة  توفير .7

 . الغسيل للحاوية بصورة اكثر فاعلية وذلك لصغر فتحة القاء النفايات سهولة عملية التطهير و .8

 . عدم امكانية نبش النفايات من قبل الحيوانات الضالة وذلك لوجود باب محكم الغلق للحاوية .9

Features Underground Container 

 

1- Conservation of the environment, because waste is in underground containers, and does not produce 

unpleasant odors . 

2- Preserve the overall appearance, as the waste does not show anything . 

3- Reducing  area of containers , which impedes traffic and causes problems for the owners of shops .  

4- To protect public health by preventing damage caused by the collection of wastes on the streets and 

their harmful bacteria . 

5- Maintain containers, because they are damaged  as a result of not being installed in a specific place . 

6- Ease of unloading, as there is no waste outside containers . 

7- Provision of manpower . 

8- Easy cleaning and washing of container . 

9- It is not possible to dig waste by stray animals due to the presence of a sealed door for the container . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مخفية ) حاوية تحت االرض 
Underground Container 

ة ـــــــاويــــحــــزات الـــيـــمــــم

 ةـــيــفــخــمــال

http://www.wasaetalnqil.com/
http://www.wasaetalnqil.com/


 

+966114997060  0532805548 Building No.8147 – Extra No.2715 

www.wasaetalnqil.com  
+966114997050  info@wasaetalnqil.com P.O Box Riyadh : 14332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2120*  1220*2340قاعدة الهيكل المعدني مقاس  .1
 .ملم 

 . ملم عالي الجودة  50*50الهيكل الخارجي تيوب  .2
 . ملم  4*50*50التقويات الجانبية زاوية  .3
ملم عالي الجودة  3السطح العلوي صاج مبزر بسماكة  .4

. 
 .سلة علوية على السطح لوضع النفايات  .5
ملم سابك مطابق  2صاج الحاويه من حديد  .6

 .للمواصفات القياسيه 
ملم للرفع  32الحاويه مزوده بعمود مبروم مشرشر  .7

 . عالي الجودة 
ملم علي  3  الحاويه مزوده بدعامات من حديد سماكه .8

 .الجوانب 
 2+ ثابتة  2كفرات  4الحاويه محموله علي عدد  .9

 .حرك مت
 .هوك سفلى للتفريغ  .11
لحام كامل الحاويه من الداخل والخارج لمنع  .11

 . تسرب السوائل 
 .الشعار +الدهان حسب الطلب   .12

 

 

1. Base size 2340 * 1120 * 2120 mm . 

2. Tubular structure 50 * 50 mm high quality . 

3. Side Angles 50 * 50 * 4 mm. 

4. The top surface is a high quality 3 mm thick 

sheet. 

5. Top basket on the surface for waste 

placement. 

6. Sheet iron container of 2 mm SABIC 

conform to standard specifications .  

7. The container is equipped with a 32mm 

high-quality curved shaft for high quality 

lifting . 

8. The container is equipped with 3 mm thick 

steel beams on the sides .  

9. The container is loaded on the number of 4 

packages 2 fixed + 2 moving . 

10. Lower hook for unloading . 

11. Whole container welding from inside and 

outside to prevent fluid leakage . 

12. Customized paint + logo .  

 
 

 

 

 

 

 

 (مخفية ) حاوية تحت االرض 
Underground Container ( Hidden ) 

Technical Specifications المواصفات الفنية  

Operating  Hydraulic  System  الهيدروليكي نظام التشغيل 

 
سلندر عامودي عالي الكفاءة لرفع الحاوية الى  2عدد  .1

 .مستوى األرض 
التشغيل يتم بتوصيل لي من دائرة الهيدروليك المتوفرة  .2

 .بار  140في ضاغط النفايات ضغط التشغيل 

 
1. 2 cylinders to lift the container by 

pressing 250 bar 

2. Operating is connected to me from the 

hydraulics circuit available in the 140-bar 

operating pressure compressor 
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