CATALOG

Temiz bir dünya için
f o r a c lean wo rl d

UÇAK PLASTİK
Yerel yönetimler ve özel sektör için çeşitli ebatlarda plastik çöp konteynerleri üreten Uçak Plastik, ülkemizde makine sektörünün önde gelen isimlerinden Ahmet
ve Adnan Uçak kardeşler tarafından kuruldu. Uçak Plastik, 2006 yılında Düzce Gümüşova’da 8.000 metrekaresi kapalı olmak üzere 54 bin metrekarelik alanda
çalışanlarına geniş ve modern çalışma ortamı sağlayan, iş güvenliği ve işçi sağlığı ön planda tutulan fabrikasında, ileri teknoloji ile üretim yapmaktadır.
Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla kendini kanıtlayan Uçak Plastik, Türkiye’nin güvenilir ve saygın kuruluşlarından TOBB, Türkiye Halk Bankası A.Ş.,
KOSGEB, Halk Finansal Kiralama, TESK ve 16 Sanayi ve Ticaret Odası’nın iştiraki olan KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile 2009 yılında firmamız
yatırım ortaklığı gerçekleştirdi, yapılan bu ortaklık ile yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
Uçak Plastik gerek yurtdışı gerek yurtiçindeki deneyimleri ve sektöründe bilgi birikimine sahip kişilerden oluşan güçlü Ar-Ge departmanı ile sektöre öncülük
etmektedir.
Türkiye’de yüksek kapasiteli benzeri bulunmayan makine parkına sahip olan Uçak Plastik, Avrupa’nın en büyük plastik enjeksiyon makinesini de bünyesinde
bulundurmaktadır. Bu teknolojiyle kimyasallara, donmaya, ısıya ve UV ışınlarına karşı dayanıklı 87 kilogramlık plastiği tek seferde basabilmektedir.
Yüksek teknolojiye sahip makineler ile donatılmış olan tesislerinde, yıllık 8.000 ton üretim kapasitesine sahip Uçak Plastik, aynı anda kalıplarını değiştirmeden
farklı ebatlarda ve farklı renk alternatiflerinde 60 litrelik asma çöp kutuları, 70 litrelik geri dönüşüm kutuları, 80, 120, 240 litrelik tekerlekli mobil çöp kutuları ile
660 ve 770 litrelik tekerlekli plastik çöp konteynerleri üretmektedir. Uçak Plastik ayrıca 360, 400 ve 1.100 litrelik tekerlekli plastik çöp konteynerlerini de ithal
ederek tüketiciyle buluşturmaktadır.
Uçak Plastik tarafından üretimi yapılan plastik çöp konteynerleri, galvanizden yapılmış benzer ürünlerden farklı olarak, tek seferde ve tek parça olarak yapılması
nedeniyle hijyen ve sağlık açısından ayrıcalık sağlamakta ve ek noktalarının bulunmaması nedeniyle de bakterilerin bu noktalarda tutunarak çoğalmasına imkan
vermemektedir. Bunun yanı sıra galvaniz çöp konteynerlerinde olduğu gibi bir müddet sonra yüzeyde bozulma ve korozyon olmamakta ve uzun yıllar sağlıklı
bir şekilde kullanmaya da fırsat vermektedir.
Ürettiği her ürünün çevre, sağlık ve iş sağlığı güvenliği standartlarına uygun olmasına önem gösteren Uçak Plastik, TSE standartlarına ve TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’ne uygun CE belgeli ürünlerini çok sayıda testlerden
ve kalite kontrolden geçirmektedir.
Türkiye’nin ilk ve tek yerli plastik çöp konteyneri üreticisi olan Uçak Plastik, müşterilerinin teslimat sonrası ortaya çıkabilecek sorunları için en kısa sürede
müdahale edebilen ekibi ile mutlak müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.
İşte bu doğrultuda yerel yönetimler ve özel sektör, yerli üreticiyle çalışmanın avantaj ve rahatlığını tecrübe etmekte olup bu güne kadar ithal ürünlerle yaşadıkları
sıkıntılardan da kurtulmaktadır.
Bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Uçak Plastik, Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde ürünlerinin kullanılmasının haklı gururunu yaşamaktadır.
Uçak Plastik, ürettiği ürünleri daha fazla tüketiciye ulaştırmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla sektörün önde gelen fuarlarına katılmaktadır.
Konusunda uzman teknik satış, üretim kadrosu ve güçlü AR&GE bölümüyle faaliyet gösterdiği sektöründe yenilikçi anlayışla müşterilerine çözüm ortağı olan
Uçak Plastik, plastik çöp konteynerleri sektöründe ilkleri başarmaya devam edecektir.
Uçak Plastik.
Temiz bir dünya için…
UÇAK PLASTİK COMPANY
Manufacturing plastic garbage containers for local administrations and private sector, Uçak Plastik Company (”Company”) was founded by Ahmet and Adnan Uçak brothers, prominent
names of the machinery sector in the country. The Company conducts its manufacturing operations through a sophisticated technology at its plant where occupational health and
safety is one of the key focuses. The plant was built in Düzce Gümüşova in 2006 on a wide and highly-equipped space of 54 thousand 140 sqm. Of this space, 8,000 sqm is indoor area.
As a high-profile enterprise with proven quality, the Company established in 2009 a venture capital alliance with KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş., an affiliate of
various reliable and prestigious organizations of Turkey including TOBB, Türkiye Halk Bankası A.Ş., KOSGEB, Halk Finansal Kiralama, TESK, and sixteen Chambers of Trade of Industry.
Driven by this alliance, the venture is confidently running on track.
Driven by a powerful R&D department composed of professionals with in-depth experience and knowledge in both local and international projects, the Company is the market leader.
Boasting a giant machinery stock with unique capacities in Turkey, the Company owns the biggest plastic injection system of Europe. This technology is capable of stamping, in one single
cycle, 87 kg of plastic resistant to chemicals, freeze, frost and UV rays.
Equipped with state-of-the-art machines to create a huge annual capacity of 8,000 thousand tons, the Company is capable of manufacturing products in various sizes and colours
simultaneously without changing over its moulds. The product range includes post-mounted bins (capacity: 60 l), recycling bins (capacity: 70 l), wheeled mobile bins (capacity: 80 l, 120
l and 240-l), and wheeled plastic waste containers (capacity: 660 l and 770 l). The Company also imports wheeled plastic waste containers of 360 l, 400 l and 1,100 l capacity
Unlike galvanized products, plastic waste containers manufactured by the Company have compact design produced in one single cycle, and hence offer hygienic and health
advantages. Thanks to the design with no joints, bacterial growth is avoided. In addition, surface deformation and corrosion, typically observed in galvanized waste containers, is
avoided. Thus products offer absolute hygienic use for a long time.
Committed to respecting environmental and OHS standards, the Company’s products are CE certified, confirming their compliance with TSE standards, TS EN ISO 9001 Quality
Management System, TS EN ISO 14001 Environmental Management System and TS 18001 OHS Management Systems. The Company subjects its products to myriad of stringent tests and
quality inspections.
The first and the unique domestic plastic waste container manufacturer of Turkey, Uçak Plastik secures absolute customer satisfaction thanks to a technical team capable of
intervening in any after-sales customer issue within the shortest time possible.
This is where local administrations and private sector have the advantage and comfort of working with a domestic supplier, and get rids of problems caused by import products so far.
As a roaring enterprise set to be a global giant, Uçak Plastik has the pride of being the manufacturer of products widely used in Turkey and around the globe.
The Company is attending reputable trade fairs of the market in an aim to offer its products to a broader audience and superbly represent the country.
Serving as a solution partner for customers along an innovative philosophy as aided by a highly-specialized technical staff, manufacturing and R&D teams, the Company will remain
to be the unrivalled benchmark in the market.
Uçak Plastik.
For the sake of a cleaner world...

Tüm ürünler HDPE’den üretilmiştir.

All products have been produced from HDPE.
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u2X 120 L

Mobil Çöp Kutuları
Mobile Garbage Bin
UÇAK PLASTİK, 2 tekerlekli çöp kutusu serisini tamamlayarak uluslararası
çok sayıda belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve
çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U2X 120 lt, serideki diğer 2 tekerlekli çöp kutularıyla aynı teknik
özelliklere sahiptir ve mobil çöp kutuları ürün ailesiyle muntazam biçimde
uygunluk gösterir.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.
- İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave edilebilmektedir.
- İki tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
UÇAK PLASTIC has been completed
the 2 wheels garbage bin serial and
covered all the requirements of
various international municipalities
and public enterprises, social
housings, hospitals, schools, hotels
and waste treatment companies.
The U2X 120 lt. has the same technical
features with the 2 wheeled garbage
bins serial and consistent with the
mobile garbage bin products family.
Specifications:
- Raw material used in products is resistant
to solar light, cold and hot weather
conditions.
- Can be equipped with magnetic lock as an
option.
- Have two wheels.
- Space-saving feature while storing – can be
put one into another.
- Can be equipped with pedal as an option.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E
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Hacim
Pedalsız Ağırlık
Pedallı Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight without pedal
Pedal weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

120
8,800
9,200
48
940
480
540
870
200

Tüm ürünler HDPE’den üretilmiştir.

u2X 240 L

Mobil Çöp Kutuları
Mobile Garbage Bin
UÇAK PLASTİK, 2 tekerlekli çöp kutusu serisini tamamlayarak
uluslararası çok sayıda belediye ve resmi kuruluş, toplu konut,
hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U2X 240 lt, serideki diğer 2 tekerlekli çöp kutularıyla aynı teknik
özelliklere sahiptir ve mobil çöp kutuları ürün ailesiyle muntazam
biçimde uygunluk gösterir.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.
- İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave edilebilmektedir.
- İki tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
UÇAK PLASTIC has been completed the
2 wheels garbage bin serial and covered
all the requirements of various international
municipalities and public enterprises, social
housings, hospitals, schools, hotels and waste
treatment companies.
The U2X 240 lt. has the same technical features
with the 2 wheeled garbage bins serial and
consistent with the mobile garbage bin products
family.
Specifications:
-Raw material used in products is resistant to solar
light, cold and hot weather conditions. .
-Can be equipped with magnetic lock as an option.
- Have two wheels.
-Space-saving feature while storing – can be put one
into another.
-Can be equipped with pedal as an option.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E

All products have been produced from HDPE.

Hacim
Pedalsız Ağırlık
Pedallı Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight without pedal
Pedal weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

240
13,400
14,000
96
1110
550
740
1000
200

03

u2X 360 L

Mobil Çöp Kutuları
Mobile Garbage Bin
UÇAK PLASTİK, 2 tekerlekli çöp kutusu serisini tamamlayarak uluslararası
çok sayıda belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve
çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U2X 360 lt, serideki diğer 2 tekerlekli çöp kutularıyla aynı teknik
özelliklere sahiptir ve mobil çöp kutuları ürün ailesiyle muntazam biçimde
uygunluk gösterir.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.
- İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave edilebilmektedir.
- İki tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
UÇAK PLASTIC has been completed
the 2 wheels garbage bin serial and
covered all the requirements of
various international municipalities
and public enterprises, social
housings, hospitals, schools, hotels
and waste treatment companies.
The U2X 360 lt. has the same technical
features with the 2 wheeled garbage
bins serial and consistent with the
mobile garbage bin products family.
Specifications:
- Raw material used in products is resistant
to solar light, cold and hot weather
conditions.
- Can be equipped with magnetic lock as an
option.
- Have two wheels.
- Space-saving feature while storing – can be
put one into another.
- Can be equipped with pedal as an option.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E
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Hacim
Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

360
16,000
160
1112
585
880
1020
200

Tüm ürünler HDPE’den üretilmiştir.

U4X 400 L

Mobil Çöp Konteynerleri
Mobile Garbage Containers
UÇAK PLASTİK, 4 tekerlekli çöp konteyneri serisini tamamlayarak uluslararası çok sayıda belediye ve resmi
kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U4X 400 lt., Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı
donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.
- Büyük kapak kitlenebilir. Atıklar için yay sistemli küçük kapak
mevcuttur.
- 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- Tekerlek ölçüleri isteğe göre değiştirilebilir.
- Atık kapağı vardır.
- İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
UÇAK PLASTIC has been completed the 4 wheels garbage bin
serial and covered all the requirements of various international
municipalities and public enterprises, social housings, hospitals,
schools, hotels and waste treatment companies.
The U4X 400 lt., Cover Security Function supplies the
full-security according to the EN 840-6 standards and without the
necessities of extra accessories and expensive equipments.
Specifications:
-Raw material used in products is resistant to solar light, cold and hot
weather conditions.
- Main cover can be locked. There is also spring-actuated small cover
for litter.
-Have four wheels – two idle, two equipped with brake.
-Space-saving feature while storing – can be put one into another.
-Wheel size can be varied optionally.
- Can be equipped with pedal as an option.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E

All products have been produced from HDPE.

Hacim
Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

400
29,000
350
1120
980
740
1009
200

05

U4X 660 L

Mobil Çöp Konteynerleri
Mobile Garbage Containers
UÇAK PLASTİK, 4 tekerlekli çöp konteyneri serisini tamamlayarak uluslararası çok sayıda belediye ve
resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U4X 660 lt, Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve
pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa
dayanıklıdır.
- İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave edilebilmektedir.
- 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
- Tekerlek ölçüleri isteğe göre değiştirilebilir.
UÇAK PLASTIC has been completed the 4
wheels garbage bin serial and covered all the
requirements of various international municipalities
and public enterprises, social housings, hospitals,
schools, hotels and waste treatment companies.
The U4X 660 lt. Cover Security Function supplies the
full-security according to the EN 840-6 standards
and without the necessities of extra accessories and
expensive equipments.
Specifications:
-Raw material used in products is resistant to solar light,
cold and hot weather conditions.
-Can be equipped with magnetic lock as an option.
-Have four wheels – two idle, two equipped with brake
-Space-saving feature while storing – can be put one into
another.
-Can be equipped with pedal as an option.
-Wheel size can be varied optionally.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E
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Hacim
Pedalsız Ağırlık
Pedallı Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight without pedal
Pedal weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

667
46,000
51,200
310
1190
1360
780
1085
200

Tüm ürünler HDPE’den üretilmiştir.

U4X 770 L
Mobil Çöp Konteynerleri
Mobile Garbage Containers
UÇAK PLASTİK, 4 tekerlekli çöp konteyneri serisini tamamlayarak uluslararası çok sayıda belediye ve resmi kuruluş,
toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U4X 770 lt, Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6
standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar
ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam
güvenlik sağlar.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa
dayanıklıdır.
- İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave
edilebilmektedir.
- 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
- Tekerlek ölçüleri isteğe göre değiştirilebilir.
UÇAK PLASTIC has been completed the 4
wheels garbage bin serial and covered all the
requirements of various international municipalities
and public enterprises, social housings, hospitals,
schools, hotels and waste treatment companies.
The U4X 770 lt. Cover Security Function supplies
the full-security according to the EN 840-6
standards and without the necessities of extra
accessories and expensive equipments.
Specifications:
-Raw material used in products is resistant to solar
light, cold and hot weather conditions.
-Can be equipped with magnetic lock as an option.
-Have four wheels – two idle, two equipped with
brake.
-Space-saving feature while storing – can be put one
into another.
-Can be equipped with pedal as an option.
-Wheel size can be varied optionally.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E

All products have been produced from HDPE.

Hacim
Pedalsız Ağırlık
Pedallı Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight without pedal
Pedal weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

797
49,400
54,600
370
1350
1360
780
1240
200
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U4X 1100 L
Mobil Çöp Konteynerleri
Mobile Garbage Containers
UÇAK PLASTİK, 4 tekerlekli çöp konteyneri serisini tamamlayarak uluslararası çok sayıda belediye ve resmi kuruluş,
toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U4X 1100 lt, Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6
standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar
ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam
güvenlik sağlar.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına,
sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.
- İsteğe bağlı olarak manyetik kilit
sistemi ilave edilebilmektedir.
- 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
- Tekerlek ölçüleri isteğe göre değiştirilebilir.
UÇAK PLASTIC has been completed the 4
wheels garbage bin serial and covered all the
requirements of various international municipalities
and public enterprises, social housings, hospitals,
schools, hotels and waste treatment companies.
The U4X 1100 lt. Cover Security Function supplies
the full-security according to the EN 840-6
standards and without the necessities of extra
accessories and expensive equipments.
Specifications:
-Raw material used in products is resistant to
solar light, cold and hot weather conditions.
-Can be equipped with magnetic lock as an option.
-Have four wheels – two idle, two equipped
with brake.
-Space-saving feature while storing – can be
put one into another.
-Can be equipped with pedal as an option.
-Wheel size can be varied optionally.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E
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Hacim
Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

1100
50,000
510
1354
1373
1073
1206
200

Tüm ürünler HDPE’den üretilmiştir.

U4X GD 660 L
Plastik ve Kağıt Atık Kapaklı
Mobil Çöp Konteynerleri
Plastic and Paper Waste Covered
Mobile Garbage Containers
UÇAK PLASTİK, 4 tekerlekli çöp konteyneri serisini tamamlayarak uluslararası çok sayıda belediye ve resmi kuruluş, toplu konut,
hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U4X GD 660 lt, Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak
ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa
dayanıklıdır.
- Büyük kapak kitlenebilir. Atıklar için yay sistemli
küçük kapak mevcuttur.
- 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- Tekerlek ölçüleri isteğe göre değiştirilebilir.
UÇAK PLASTIC has been completed the 4
wheels garbage bin serial and covered all
the requirements of various international
municipalities and public enterprises, social
housings, hospitals, schools, hotels and waste
treatment companies.
The U4X GD 660 lt. Cover Security Function
supplies the full-security according to the EN
840-6 standards and without the necessities of
extra accessories and expensive equipments.
Specifications:
-Raw material used in products is resistant to
solar light, cold and hot weather conditions.
- Main cover can be locked. There is also springactuated small cover for litter.
-Have four wheels – two idle, two equipped with brake.
-Space-saving feature while storing – can be put
one into another.
-Wheel size can be varied optionally.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E

All products have been produced from HDPE.

Hacim
Pedalsız Ağırlık
Pedallı Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight without pedal
Pedal weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

667
46,000
51,200
310
1190
1360
780
1085
200
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U4X GD 770 L
Plastik ve Kağıt Atık Kapaklı
Mobil Çöp Konteynerleri
Plastic and Paper Waste Covered
Mobile Garbage Containers
UÇAK PLASTİK, 4 tekerlekli çöp konteyneri serisini tamamlayarak uluslararası çok sayıda belediye ve resmi kuruluş, toplu konut,
hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U4X GD 770 lt, Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek
kalmadan tam güvenlik sağlar.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve
soğuğa dayanıklıdır.
- Büyük kapak kitlenebilir. Atıklar için yay sistemli
küçük kapak mevcuttur.
- 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- Tekerlek ölçüleri isteğe göre değiştirilebilir.
UÇAK PLASTIC has been completed the 4
wheels garbage bin serial and covered all
the requirements of various international
municipalities and public enterprises, social
housings, hospitals, schools, hotels and waste
treatment companies.
The U4X GD 770 lt. Cover Security Function
supplies the full-security according to the EN
840-6 standards and without the necessities of
extra accessories and expensive equipments.
Specifications:
-Raw material used in products is resistant to
solar light, cold and hot weather conditions.
- Main cover can be locked. There is also springactuated small cover for litter.
-Have four wheels – two idle, two equipped with brake.
-Space-saving feature while storing – can be put
one into another.
-Wheel size can be varied optionally.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E
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Hacim
Pedalsız Ağırlık
Pedallı Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight without pedal
Pedal weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

797
49,400
54,600
370
1350
1360
780
1240
200

Tüm ürünler HDPE’den üretilmiştir.

U2X T 120 L
U2X T 240 L
Tıbbi Atıklar
Medical Wastes

UÇAK PLASTİK, 2 tekerlekli çöp kutusu serisini tamamlayarak uluslararası çok sayıda belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane,
okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U2X T 120 lt. ve U2X T 240 lt, serideki diğer 2 tekerlekli çöp kutularıyla aynı teknik özelliklere sahiptir ve mobil çöp kutuları ürün
ailesiyle muntazam biçimde uygunluk gösterir.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.
- İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave edilebilmektedir.
- İki tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
- Atık kapağı vardır. Ön yüzeyine DİKKAT TIBBİ ATIK logosu ve yazısı sıcak
baskı ile yazılmaktadır.
UÇAK PLASTIC has been completed the 2 wheels garbage bin serial
and covered all the requirements of various international
municipalities and public enterprises, social housings, hospitals,
schools, hotels and waste treatment companies.The U2X T
120 lt. and U2X T 240 lt. have
the same technical features with the 2 wheeled garbage bins
serial and consistent with the mobile garbage bin products
family.
Specifications:
-Raw material used in products is resistant to solar light, cold and
hot weather conditions.
-Can be equipped with magnetic lock as an option.
-Equipped with two wheels.
-Space-saving feature while storing – can be put one into another.
- Can be equipped with pedal as an option.
-Equipped with a cover for litter. Logo and “ATTENTION - MEDICAL
WASTE” prints are done with hot-press process.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E

All products have been produced from HDPE.

Hacim
Pedalsız Ağırlık
Pedallı Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight without pedal
Pedal weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

120
8,800
9,200
48
940
480
540
870
200

240
13,400
14,000
96
1110
550
740
1000
200
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U4X T 660 L
U4X T 770 L
Tıbbi Atıklar
Medical Wastes

UÇAK PLASTİK, 4 tekerlekli çöp konteyneri serisini tamamlayarak uluslararası çok sayıda belediye ve resmi
kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.
U4X T 660 lt. ve U4X T 770 lt, Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak
ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Özellikleri:
- Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.
- Büyük kapak kitlenebilir.
- Atıklar için yay sistemli küçük kapak mevcuttur.
- 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerleklidir.
- Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
- Tekerlek ölçüleri isteğe göre değiştirilebilir.
- Atık kapağı vardır. Ön yüzeyine DİKKAT TIBBİ ATIK logosu ve
yazısı sıcak baskı ile yazılmaktadır.
UÇAK PLASTIC has been completed the 4 wheels garbage bin
serial and covered all the requirements of various international
municipalities and public enterprises, social housings, hospitals,
schools, hotels and waste treatment companies. The U4X T 660 lt.
and U4X T 770 lt. Cover Security Function supplies the full-security
according to the EN 840-6 standards and without the necessities
of extra accessories and expensive equipments.
Specifications:
-Raw material used in products is resistant to solar light, cold and
hot weather conditions.
- Main cover can be locked.
- There is also spring-actuated small cover for litter.
-Have four wheels – two idle, two equipped with brake.
-Space-saving feature while storing – can be put one into another.
-Wheel size can be varied optionally.
- Equipped with a cover for litter. Logo and “ATTENTION MEDICAL WASTE” prints are done with hot-press process.

Ölçüler
Measures

A
B
C
D
E
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Hacim
Pedalsız Ağırlık
Pedallı Ağırlık
Azami Yük
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Tarak Yüksekliği
Tekerlek Çapı

Volume
Weight without pedal
Pedal weight
Max. Load
Height
Width
Depth
Comb height
Wheel diameter

L
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm

667
46,000
51,200
310
1190
1360
780
1085
200

797
49,400
54,600
370
1350
1360
780
1240
200

Tüm ürünler HDPE’den üretilmiştir.

SERTİFİKALAR / CERTIFICATIONS

All products have been produced from HDPE.
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Uçak Plastik Kalıp Metal İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
Satış Müdürlüğü

İOSB Mah. İPKAS İş Merkezi Bedrettin Dalan Bulvarı
Bina No:39 2.Bodrum Kat No:17 Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel:
0 (212) 659 96 62 - 63
Faks: 0 (212) 659 78 31

Genel Müdürlük / Fabrika

Uçak Plastik Delice Mevki - 81850 - Adaköy - Gümüşova / Düzce
Tel:
0 (380) 743 80 80 - 743 84 35 - 743 84 36
Faks: 0 (380) 743 84 31
info@ucak.com.tr
www.ucak.com.tr

