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Carroparts heeft nu ook rolcontainers in het leverings-

programma opgenomen van het merk RollCon. Zoals u 

van ons gewend bent zijn deze oerdegelijk en geschikt 

voor zwaar werk. Innovatief, ergonomisch en goed door-

dacht voor industrie en reddingsdiensten.  

 

Er zijn diverse standaardmodellen zoals:  

RC Power & Light  

RC Draagbare pomp 

RC Gaasbox  

RC Slangenwagen 

RC IBC Tank  

RC Waterzuiger 

RC Dompelpompen + accessoires 

RC Ademhalingsbescherming  

RC met generator  

 

Er is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en opti-

maliseren van onze rolcontainers. Over elk detail is nage-

dacht met als doel de beste en meest ergonomische rol-

container  aan te bieden. 

 

Het meest in het oog springend is het bedieningsmecha-

nisme van de veiligheidsrem. Er is gebruik gemaakt van 

het “dodemans-principe”. Als de greep wordt losgelaten 

remt de container automatisch.   

Er is gebruik gemaakt van trommelremmen van het merk 

Blickle. De rolcontainers hebben daarnaast ook een met 

de voet te bedienen parkeerrem. 

 

De handgreep is ergonomisch verantwoord gemaakt. De-

ze is zo licht te bedienen dat dit zelfs met één hand kan. 

De body van de rolcontainer is gemaakt van  een geanodi-

seerd aluminium profielsysteem. 

De basisuitrusting van de rolcontainers voldoet aan de 

Duitse AGBF richtlijn (Duitse Brandweer) 
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Deze  rolcontainer is o.a. inzetbaar bij evenementen, festivals, in winkels, op het veld, kortom overal 

waar geen Stromend water voorhanden is maar wel gewenst. 

Zeker in de Corona-tijd is deze voorziening heel goed inzetbaar bij toegang van bedrijven en werk

 plaatsen. 
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Zijaanzicht Achterkant 

De hygienerolcontainer 
Deze standaard rolcontainer wordt geleverd inclusief spoel-

bak, zeep– , desinfectie– en handdoekdispenser, houder voor 

vuilniszakken, 3 euroboxen (600 x 400), 2 x 10 liter water-

tanks (vers water–, afvalwatertank) en voetpomp. 

Grotere tanks, elektrische pompen met doorstroom-

verwarmers ed. zijn ook als optie leverbaar. 

Onze kwaliteitskenmerken: 
 

• Ergonomisch, zelf ontwikkeld geëxtrudeerd gripprofiel 

• Geoptimaliseerd, soepel lopend dodemansbedieningsmechanisme 

• Geanodiseerd oppervlak van de profielen: hard, krasvast, corrosievrij, onderhoudsvriendelijk 

• Frameconstructie van geanodiseerde machinebouwprofielen en stabiele verbindingstechniek 

• Flexibele instelmogelijkheden ook achteraf (door gebruik van universele verbindingen) 

• Doordachte ergonomische gedetailleerde oplossingen (bijv .: ons eigen mechanisme / met een 

hand te bedienen) 

• Stabiel basisframe met een profielhoogte van 80 mm 

• Breed spoor verbetert de kantelstabiliteit 

• Plaatwerk bevestigingen zijn gemaakt van roestvrij staal 

• Mogelijkheid van individuele oplossingen vanaf 1 stuk 

• Uitgebreid assortiment compatibele accessoires 

• Afmeting 1200 x 800 (europalletmaat) 
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Vastzetrem met  

antislip mantel 

Optimaal gelagerde, 

gemakkelijk en licht 

te bedienen bedie-

ningsmechanisme  

Individuele indeling 

mogelijk via CAD-

tekening en 

CNC plaatbewerking 

Geanodiseerd aluminium 

profielsysteem met flexibele 

verbindingstechniek 

Onderdelen van 

roestvrij staal 

Ergonomische Greep-

profiel met antislip 

mantel, ruimtebespa-

rend, robuust roestvrij 

stalen stangen. 

Blickle dodemans-

trommelremmen, optioneel 

met draaiende wielen 

Op de afbeelding staat de standaard rolcontainer voor een generator. 
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RC Draagbare pomp 

RC stroom en licht 

RC Gaasbox 

RC Draagbare pomp 

RC Slangenwagen 

RC IBC tank 

RC Waterzuiger 

RC Dompelpom en 

toebehoren 

RC Ademhalings-

bescherming 

Maatwerk rolcontainer 

Maatwerk Rolcontainers 

 

Ook voor maalwerk rolcontaineroplossingen zijn wij uw perfecte partner. 

We bespreken uw  wensen en ontwikkelen vervolgens een 3D CAD-model van 

uw rolcontainer. Wij zijn flexibel in afmetingen en indelingen. 

 

Dankzij een goed gestructureerd productieproces kunnen we ook binnen 4-6 

weken na goedkeuring van het CAD-model betrouwbaar individuele  

rolcontainers produceren. 


