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De Bigbelly: slimme afval- en recyclingsbakken

Elke Bigbelly-plaatsing bestaat uit maatwerk van slimme afval- en recyclingsbakken. Op basis van de uitdagingen en
behoeften van de openbare ruimte wordt de meest geschikte combinatie van capaciteit, afvalstroom en accessoires/opties
bepaald. Bigbelly’s kunnen worden geconfigureerd als losse stand-alone bakken of als combinaties met twee of drie
afvalbakken en meerdere afvalstromen. Het complete pakket slimme afvalstations heeft zich in de praktijk bewezen als
duurzaam en vandalismebestendig, op diverse locaties.

GPS op iedere
Bigbellyvoor

plaatsbepaling

De Bigbelly’s 
hebben een eigen

stroomvoorziening

Vulgraadmeting
standaard op ieder

type Bigbelly

Hoge Capaciteit (pers) 
of Standaard

Capaciteit (geen pers)

Elke Bigbelly bewaakt
zijn eigen status en
communiceert deze

Communictaie via 
3G en 4G 

netwerken.

Slimme verdichter op zonne-energie

• Detecteert & communiceert de 
volheidsstatus
• Capaciteit: ~ 570 liter
• Ingebouwde afvalverdichter (verdichting 5:1)
• Ingesloten ontwerp met vulopening

Afvalbakken met 
standaardcapaciteit
Slim model met eigen energievoorziening
zonder verdichting

• Detecteert & communiceert de 
volheidsstatus
• Capaciteit: ~190 liter
• Ingesloten ontwerp met klep

Configuraties voor meerdere
afvalstromen
De afvalstations zijn modulair en ondersteunen
alle combinaties afvalstromen op elke locatie.  
Beschikbare afvalstromen: Vuilnis, enkele

afvalstroom, flessen en blikjes, papier, 

compost/organisch

Opties & accessoires

• Voetpedaal voor handsfree gebruik
• Interne hefbare vuilnisbak op wieltjes
• Folie met grafische afbeeldingen, 

mededelingenborden en stickers
• Asbak en uitdrukplaatje
• Beveiligingssysteem met aanduiding
• Externe A/C-adapter voor intern gebruik
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Afvalbakken met hoge
capaciteit

Bigbelly is wereldleider op het gebied van slimme oplossingen voor afval en recycling in de
openbare ruimte. Gemeentes gebruiken slimme afval- en recyclingbakken, werkend op
zonne-energie, die zijn uitgerust met sensoren die hun status realtime communiceren om
afvalbeheer te kunnen stroomlijnen.
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Maak van de afvalbakken een opvallend mededelingenplatform. Breng de gewenste merken onder de aandacht

en bereik uw doelgroep op een doelgerichte en zichtbare manier.

� Alle typen afvalbakken met grote en standaardcapaciteit kunnen aan alle kanten met folie worden beplakt.

� Aanpasbaar folie voor afvalbakken is beschikbaar voor alle combinaties en typen afvalbakken.

� Uw merk promoten, publieke mededelingen doen, sponsorsboodschappen, advertenties, etc.

� Het folie is van duurzaam vinyl en bestand tegen elk weertype en verkleuring.

� De ontwerpadviseurs van Bigbelly kunnen u helpen met een ontwerp of u kunt een eigen ontwerp aanleveren.

� Voor gebieden met veel vandalisme is er ook anti-graffiti folie beschikbaar.

� In de fabriek aangebracht vóór plaatsing.

Afmetingen wrapfolie voor afvalbakken

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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Voorkant/aan trottoir Achterzijde/straatzijdeZijkant afvalbak



Communicatie

Kaart medische campus universiteit

Mededelingenborden zijn perfect als u berichten/advertenties voor evenementen, seizoenscampagnes of aankondigingen

van openbare diensten regelmatig wilt kunnen wijzigen.

� Mededelingenborden zijn frames om posters of advertenties beschermd weer te geven op de zijkant van een afvalbak.

� Om de afbeeldingen te kunnen vervangen is het frame beveiligd met gebruiksvriendelijke, sabotagebestendige
schroeven.

� Het gepoedercoate aluminium frame met een frontpaneel van transparant polycarbonaat is duurzaam en weerbestendig.

� Het bord wordt in de fabriek geplaatst, advertenties kunnen op straat worden vervangen.

Stickers zijn kleinere, aanpasbare afbeeldingen die bedoeld zijn als permanent.

� De ontwerpadviseurs van Bigbelly kunnen u helpen met een ontwerp of u kunt een eigen ontwerp aanleveren.

� Vaak is een logo een krachtig en tijdloos ontwerp dat goed samengaat met de wisselende berichten op de borden.

� In de fabriek aangebracht vóór plaatsing.

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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Stickers
Voorkant

Mededelingenbord achterzijde
Achterzijde/straatzijde

Mededelingenbord
Zijkant van de Bigbelly



Optie: zijpanelen en vulopening

Stamping zijkant afvalbak

Het Bigbelly-systeem is volledig aangepast en voldoet aan de behoeften en doelen van de openbare ruimte. Kies

afbeeldingen naar wens gebaseerd op het type afvalstroom (stortplaats, recycling van een of meerdere

afvalstromen, groenafval), voor de zijkant, de vulopening van de afvalbak met hoge capaciteit, of op de klep van

een standaard afvalbak.

Vulopening

(HC5)

Inwerpkleppen

(SC5, SC5.5)

Frontpanelen

(SC5, SC5.5)

1

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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Optie: asbak & uitdoofplaat

De Bigbelly is voorzien van een asbak en een uitdoofplaatje

om correcte verwijdering van sigaretten in de openbare

ruimte aan te moedigen.

Optie 1: Asbak & uitdoofplaatje

� De asbak zit boven het deurtje onder de vulopening.

� De asbakbak is eenvoudig te legen samen met het afval

uit de afvalbak.

� Aan beide zijden van de afvalbak zitten uitdoofplaatjes

om rokers aan te moedigen hun sigaret op de bedoelde plaats

uit te doven en niet op het plastic van de zonnepaneel van de 

HC5 of het plastic aan de buitenkant.

� De asbak en twee uitdoofplaatjes per afvalbak worden in 

de fabriek geplaatst.

Optie 2: uitdoofplaatjes (twee per afvalbak)

Beschikbaar voor HC5.

Deurtje voorkant Interieur achter deurtje Verwijderbare asbak

Uitdoofplaatje

Asbak met ingebouwd

uitdoofplaatje

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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Optie: geïntegreerd voetpedaal

Om afval weg te kunnen gooien zonder de handen te gebruiken is de Bigbelly voorzien van een voetpedaal voor moderne

afvalbakken. Voorzie HC5-afvalbakken in de openbare ruimte van het gemak en de functionaliteit van een voetpedaal. HC5-

afvalbakken met voetpedaal hebben dezelfde duurzaamheid en kwaliteit van standaard vuilpersbakken plus het gemak van

handsfree bediening.

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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� De voetpedaalfunctie maakt handsfree bediening van de HC5-afvalbak

mogelijk.

� De voetpedaal is gemaakt van sterk en duurzaam aluminium en

roestvrij staal en is ontworpen voor soepel en moeiteloos intrappen.

� Het deurtje van de voetpedaal is ontworpen en getest voor langer dan

10 jaar intensief gebruik. �De strenge levenscyclus- en

duurzaamheidstests van Bigbelly in combinatie met gemonitorde

introductie in de praktijk, bewijst de functionele en ecologische

duurzaamheid.

� HC5-afvalbakken met voetpedaal sluiten automatisch en zijn gemaakt

volgens de beproefde gesloten constructie van Bigbelly voor afval- en

stankbeheer.

Beschikbaar als in de fabriek geïnstalleerd voor HC5-componenten



Zonnepaneel (High Energy)

Op Europese, Canadese of stedelijke locaties met hoge wolkenkrabbers die het zonlicht op straatniveau

blokkeren, beveelt Bigbelly hoogrenderende zonnepanelen aan voor voldoende energievoorziening.

De standaard HC5- en SC5-zonnepanelen zijn heel efficiënt, maar in bepaalde delen van de wereld is er gewoon

minder zonlicht dan elders. Denk aan de weinige uren daglicht in Noord-Scandinavië en Canada in contrast met

de lange zonnige dagen in Australië en het Midden-Oosten. Of in 'betonnen kloven' zoals in het drukke New York

in contrast met een universiteitscampus in een buitenwijk.

Hoogrenderende zonnepanelen worden voor installatie in de fabriek geplaatst en worden, indien van toepassing,

aanbevolen door uw accountmanager. Hoog renderende opties zijn niet vereist noch beschikbaar voor het SC5.5-

model op batterijen.

Standaard

zonnepaneel

Hoogrenderend

zonnepaneel

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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Gebruik indoor (externe stroomvoorziening)

De pluspunten van het Bigbelly-systeem - comprimeren en communiceren met CLEAN - kunnen intern worden

benut door gebruik te maken van externe stroomvoorziening.

Het Bigbelly-systeem kan intern worden gebruikt in openbare ruimtes zoals kantoren, overdekte

horecagelegenheden, winkelcentra en winkels, universiteiten en ruimtes in gezondheidscentra. Haal minder vaak

afval inzamelen, controle op afstand en volledige insluiting van afval binnenshuis.

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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� Intern gebruik van de afvalbakken HC5 en SC5 met een veilig laagspanningssysteem met batterijopslag.

� Een extra A/C-adapter maakt van de HC5- en SC5-afvalbakken een hybride systeem met twee 

stroombronnen voor wanneer de afvalbak naar buiten wordt verplaatst.

� � De standaard A/C-adapter kan op de achterkant van de afvalbak worden aangesloten via een standaard

110/220 volt-stopcontact die aansluitingen heeft voor de VS, Groot-Brittannië en de Europese markt.

� � Externe stroomtoevoer niet vereist noch beschikbaar voor het SC5.5-model op batterijen.



Security Shields

Beveiligingspanelen

Tijdens speciale evenementen worden beveiligingspanelen geplaatst om toegang tot de groep slimme afvalbakken van
Bigbelly te verhinderen. Speciale afbeeldingen kunnen worden aangebracht om aan te geven dat de afvalbakken buiten
gebruik zijn. Beveiligingspanelen kunnen worden aangeschaft door nieuwe en bestaande klanten.

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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Bigbelly heeft een compleet beveiligingspakket voor de afvalbakken in

geval van risicovolle evenementen in de openbare ruimte. Het

beveiligingssysteem van Bigbelly bestaat uit twee componenten: de

module beveiligingsmanagement binnen CLEAN waarmee

beveiligingskwesties kunnen worden ingesteld en beheerd en fysieke

beveiliging die de toegang tot de afvalbakken verhindert.

Het Bigbelly beveiligingssysteem beperkt fysieke toegang tot de

afvalbakken en waarschuwt instanties via e-mail of sms wanneer een

afvalbak wordt beschadigd. Het systeem bespaart tijd en kosten omdat

het niet nodig is om Bigbelly-afvalbakken te verwijderen tijdens speciale

evenementen.

� Evenement creëren - Via een interactieve kaart bij een beveiligingskwestie
eenvoudig afvalbakken creëren, toevoegen en verwijderen

� Evenementen plannen - Afvalbakken worden automatisch in en weer uit de
veilige modus gezet op basis van de opgegeven start- en eindtijden van het
evenement

�� Beveiligingsmeldingen - Waarschuwingen en meldingen kunnen worden
verzonden naar beveiligingsmedewerkers of de ordehandhaving

� Beveiligingsdashboard: beveiligingskwesties direct binnen CLEAN monitoren
en beheren

Module beveiligingsmanagement

De module beveiligingsmanagement bevindt zich in de CLEAN Managementconsole van Bigbelly en biedt via een
eenvoudige installatiewizard de volgende functionaliteiten:



Binnenbak Bigbelly HC5 (KAM-belading)

Vuilniswagens met een semi-automatische hefarmlader worden wereldwijd steeds populairder voor het inzamelen van afval in

openbare ruimtes, bedrijven en woningen. Halfautomatische vuilniswagens beschikken over een hefarm die compatibel is met

verrijdbare afvalbakken. Deze inzameltechniek vergemakkelijkt het inzamelen en vermindert het risico op letsel als gevolg van

het tillen of manoeuvreren van zware afvalbakken. Voor klanten die gebruikmaken van voor-, zij- en achterladers met semi-

automatische hefarmen, biedt Bigbelly een duurzame en ergonomische verrijdbare afvalbak voor comprimerende HC5-

afvalbakken.

� De combinatie van de inzameltechniek met verrijdbare afvalbakken en

optimaal gebruik van het slimme afval- en recyclingsysteem van

Bigbelly, zorgen voor zeer efficiënte afvalinzameling in de openbare

ruimte.

� Bij nieuwe orders en upgrades van al geplaatste bakken zijn varianten

beschikbaar voor twee typen hefarmen die compatibel zijn met

comprimerende HC5-afvalbakken bedoeld voor verwijdering of recycling

van afval.

Uitgeklapte hefbare

afvalbak

Ingeklapte hefbare

afvalbak

Twee varianten

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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� De met de hefarm compatibele interne vuilnisbak is voorzien van een

gepatenteerd telescopisch ontwerp, waardoor hij in ingeklapte stand

even groot is als de standaard interne vuilnisbak van de HC5. Hij kan

verticaal worden uitgetrokken zodat hij geschikt is voor semi-

automatische inzamelsystemen met diverse typen hefarmen.

� Semi-automatische vuilniswagens en verrijdbare afvalbakken

worden steeds vaker gebruikt om het zware werk bij afvalinzameling te

reduceren. Voor veel steden en gemeenten die streven naar veilige en

productieve afvalinzameling, is dit een groot pluspunt.



Hopper liner

Voor de vulopening van de Bigbelly is verwijderbare bekleding

beschikbaar die eenvoudig elders kan worden gereinigd zodat het

interieur van de vulopening netjes blijft.

Hoewel de afvalbakken van Bigbelly robuust en duurzaam zijn,

kunnen containers in gebieden met veel etensresten - ijssalons,

horecagelegenheden, picknickplaatsen en stations - voor vieze

vulopeningen zorgen. Los de problemen en de rommel op door de

vulopening van de afvalbakken te voorzien van bekleding.

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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� Zorgt dat het oppervlak toonbaar blijft: bekleding van de vulopening wordt aanbevolen om de grote opening naar

de interne vuilnisbak zo schoon mogelijk te houden wanneer klanten afval weggooien.

� Houdt wespen en ongedierte op een afstand: Zoete etenswaren en drankresten trekken wespen en andere insecten

aan. Houd de vulopening schoon en voorkom dat de afvalbak een magneet voor insecten wordt.

� HC5-afvalbakken worden geleverd met één bekleding voor de vulopening, extra bekleding kan worden aangeschaft.

Per afvalbak wordt twee stuks bekledingen aanbevolen: één voor gebruik op de afvalbak en één ter vervanging

wanneer de andere wordt gereinigd. De duurzame uitvoering van kunststof is geschikt voor hogedrukreiniging.

Meervoudig gebruik wordt aangemoedigd.

� Wanneer de bekleding van de vulopening na meervoudig gebruik moet worden vervangen, kan deze worden
gerecycled.



Binnenbak Bigbelly SC5.5

Naast het feit dat de zak op zijn plaats wordt gehouden waardoor dieven niet meer bij het afval in de afvalbak kunnen,
zorgt de standaard interne vuilnisbak ook voor correcte sensormetingen die het volheidspeil doorgeven via de CLEAN-
software. 'Weet wanneer u in actie moet komen'. Leeg de afvalbakken op het juiste moment en maak deze geen
gemakkelijke prooi voor diefstal.

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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Bigbelly beveelt het gebruik aan van een standaard interne vuilnisbak
voor SC5- of SC5.5-afvalbakken om openbare afvalbakken proactief te
beschermen tegen diefstal, en voor nauwkeurigheid in sensormeldingen
door de afvalbak, o.a. over het volheidspeil.

Hebt u in de openbare ruimte ook last van diefstal van weggegooid of
gerecycled afval? Bigbelly heeft een interne vuilnisbak met
standaardcapaciteit ontwikkeld die de zak van de interne vuilnisbak op
zijn plaats houdt en gerecyclede materialen en ander afval buiten het
bereik houdt van dieven.

Optioneel zijn anti-diefstalbeugels verkrijgbaar
die worden aanbevolen in stedelijke gebieden om de zak binnen beter te
beschermen tegen ongewenste toegang.

� De interne vuilnisbak met normale capaciteit wordt standaard
geleverd bij alle SC5- en SC5.5-onderdelen. Het verbetert de
prestaties van het systeem door proactief te beschermen tegen
diefstal en door voor nauwkeurige sensormetingen te zorgen.

� Deze optionele interne vuilnisbak met normale capaciteit is
bijzonder handig als u telkens problemen ondervindt bij het plaatsen
van de zakken en daardoor foutmeldingen in de CLEAN-
managementconsole.

�� Bigbelly beveelt het gebruik aan van onze favoriete afval- en
recyclingzakken van WasteZero (www.wastezero.com/bigbelly

alleen beschikbaar in de VS) om het verkeerd plaatsen van zakken te 
voorkomen.

�� Extra anti-diefstalbeugels (links) zijn beschikbaar om de toegang
tot afval via de opening van de afvalbak verder te beperken. Deze
beugels zijn eenvoudig te plaatsen op afvalbakken die al in de
openbare ruimte zijn geplaatst.



Onderhoud van de Bigbelly

Afval- &  recyclingzakken
Voor optimale prestaties beveelt Bigbelly het gebruik aan van onze

maatwerk WasteZero afval- en recyclingzakken.

� Afvalzakken voor bakken met hoge capaciteit worden per set verkocht, 
50 zakken per set.

� Afvalzakken voor bakken met hoge capaciteit worden per set verkocht, 
100 zakken per set.

� Amerikaanse klanten: Koop bij WasteZero, onze voorkeursleverancier, via 

shop.wastezero.com/Bigbelly/ of bel 001-800-866-3954.

� Internationale klanten: Neem contact op met uw lokale leverancier om 

een bestelling te plaatsen voor WasteZero-zakken.

Reinigingsset kunststof zonnecel
Een set met reinigings- en glansmiddelen in drie stappen is 

beschikbaar voor de kunststof zonnecel op Bigbelly-apparaten.

� Als de zonnecel op de afvalbak troebel wordt, raden we aam om 

deze set met reinigings- en glansmiddelen te gebruiken.

� Het is een reinigingsprocedé in drie stappen waarmee vuil en 

aanslag van de zonnecel wordt verwijderd. De oplossing herstelt

ook kleine barstjes en krassen in het plastic.

Stankverdrijver afvalbak
Voor slimme afvalbakken van Bigbelly in de openbare ruimte is een set met een stankverdrijver en navulpads te

koop. Hoewel door de ingesloten uitvoering van de Bigbelly-afvalbakken afval en stank worden binnengehouden en

ongedierte buiten , is de stankverdrijverset een extra accessoire om de afvalbakken zo fris mogelijk te houden.

www.bigbelly.com
info@bigbelly.com
001-781-444-6002
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� De stankverdrijverset wordt geleverd in komkommer-meloengeur inclusief

met een houder.

��  Plaatsing op de afvalbakken is snel en eenvoudig: voor het beste

resultaat is de aanbevolen plaats in de buurt van vulopening of de klep.

�� Navullen van de geurpads helpt tegen afvalstank bij het openen van de 

vulopening of het deurtje aan de voorkant.


