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SWS Innovative
waste and recycling solutions
About SWS

SWS is the leading company in the Middle East, specializing in providing waste and recycling 
solutions and supplying the waste management equipment as follows:   
• Waste containers (plastic and steel) and waste bins.
• Recycling containers and aesthetic street furniture for waste & recycling. 
• Smart waste containers.
• Underground waste containers systems.
• Mobile compactors and garbage collection vehicles. 
• Solid waste Transfer stations 
• Waste sorting and recycling plants.
• Waste to energy and Bio Gas.  
• Spare parts and accessories

All our products are manufactured according to European standards. 

For further information please contact us or visit our website.

SWS حلول مبتكرة 
للنفايات وإعادة تدويرها

ــرق االوسط، املتخصصة في تقدمي حلول ادارة النفايات واعادة  ــركات الرائدة في منطقة الش  SWS هي من الش
تدويرها، وتوريد املعدات اخلاصة بذلك والتي تتضمن ما يلي:  

• حاويات النفايات (البالستيكية واملعدنية ) مبختلف االحجام .
• حاويات فرز النفايات وإعادة التدوير سواء كانت للشوارع او خارج املباني وداخلها .

• حاويات النفايات الذكية .
• حاويات النفايات االرضية.

• حاويات النفايات الضاغطة وسيارات جمع ونقل النفايات (الكابسات).
• احملطات التحويلية للنفايات الصلبة .

• مصانع فرز النفايات واعادة التدوير .
• محطات توليد الطاقة الطاقة الكهربائية بواسطة معاجلة النفايات ومحطات الغاز احليوي .

• قطع الغيار
ً للمواصفات واملعايير االوروبية. جميع منتجاتنا يتم تصنيعها وفقا

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بنا او زيارة موقعنا االلكتروني.
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SMARTFERM Anaerobic Digestion CNG
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2 WHEELS PLASTIC WASTE  CONTAINERS 
VERY ROBUST PERFORMANCE 
SOLID BODY AND LID
IN ACCORDANCE WITH EN 840 . 

SWS are supplying the best quality of the two wheels plastic waste containers. 
MGB 120 / 240 / 360 L .  
Other capacities (60 / 80 / 140 /180 L) available on request.

• Manufactured from HDPE using the compact injection moulding process in accordance with EN 840-1 

Standards.  

• Resistant to UV, cold, heat and chemicals. 

• Galvanized steel axle. 

• Standard wheel with solid rubber tyres Ø 200 x 50 mm carrying capacity 100kg/wheel – Other options are 

available.

• Embossed Marking and hot – foil printing available.

• Chip – nest for secure transponder placement. 

• Different colours for the lid available . 

• Special lid with special hole for the recyclable materials with Triangular Slam Lock.

• Standard colours (grey, green, blue and brown). Other colours available on request. 

حاويات النفايات البالستيكية ذات  2 العجلتني 
EN 840 مطابقة للمواصفات االوروبية رقم

أداء رائع جدا وقوة حتمل ال مثيل لها .
جسم وغطاء ذات قوة حتمل عالية .

حاويات النفايات البالستيكة التي توردها شركة SWS تقدم لكم مجموعة متكاملة من احلاويات ذات العجلتني. 

MGB 120/ 240 / 360 لتر.  

احجام أخرى  (L 180/ 140 / 80 / 60) متوفرة عند الطلب .
.EN 840-1 للمعايير األوروبية رقم ً • مصنعة من مادة HDPE وفقا

• مقاومة ألشعة الشمس  (UV stabilizers)، احلرارة العالية، البرودة واملواد الكيميائية.
• أكس العجالت مجلفن.

• العجالت مصنعة من مادة املطاط عالي اجلودة بقياس Ø 200 x 50 mm وبقدرة حتمل 100 كغم للعجل الواحد.
• امكانية الطباعة على احلاوية متوفرة .

• احلاوية مزودة مبكان خاص لشريحة RFID لتتبع موقع احلاوية ومعرفة وزن احلاوية ووقت تفريغها.
• متوفر أغطية مبختلف األلوان .

• متوفر أغطية ذات فتحة خاصة لفرز النفايات مع قفل خاص للغطاء ثالثي الشكل مع مفتاح خاص.
• حاوياتنا متوفرة بااللوان مختلفة (رمادي،أخضر، أزرق، بني). ألوان أخرى متوفرة حسب طلب الزبون.

SWS 2-WHEELED BINS              60L          80 L 120 L 140 L 180 L 240 L 360 L
Nominal volume (l)
Nominal payload (kg)
Empty weight ca. (kg)*

A Lid, width (mm)                     421         421          440          440         440           533        580
B Wheel Ø (mm)                       200         200           200 200/250  200/250  200/250  200/300
C Travelling gear, 
width (mm)

450         450           490          480         485          575           578

D Body, height (mm)               884          881          868          995          997          985        1005
E Total height (mm)                935          939          930          1050       1063       1063        1098
F Total depth (mm)                 520          520          545           545         712          713          878
G Total width (mm)                445          445          475          475          477          575          596
K  Customer field 197 x 30 mm for all 2-wheeled bins (customer name or blank)

We reserve the right to make dimensional and constructional alterations.* Empty weight with solid axle and 200mm Ø wheel

10.7         10.1          9.2         10.9         11.4         12.5         20

 60           80           120          140          180         240          360
40 40 48 56 72 96 144
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4 WHEELS PLASTIC WASTE CONTAINERS 
VERY ROBUST PERFORMANCE 
IN ACCORDANCE WITH EN 840 . 
SWS are supplying the best quality of the 4 wheels plastic waste containers 
MGB 660 / 770 / 1100 L FLAT LID 

• Manufactured from HDPE using the compact injection moulding process in accordance with EN 840-2 

Standards.  

• Resistant to UV, cold, heat and chemicals. 

• Galvanized metal parts. 

• Embossed Marking and hot – foil printing available.

• Chip – nest for secure transponder placement. 

• Lid in lid or Dome lid available on request.

• Standard colours (grey, green, blue and brown). Other colours available on request. 

حاويات النفايات البالستيكية ذات 4 األربع عجالت .
أداء رائع جدا وقوة حتمل ال مثيل لها .

EN 840 مطابقة للمواصفات االوروبية رقم

حاويات النفايات البالستيكة التي توردها شركة SWS تقدم لكم مجموعة متكاملة من احلاويات ذات 4 عجالت . 

  MGB 660 / 770 / 1100 L
.EN 840-2 للمعايير األوروبية رقم ً • مصنعة من مادة HDPE وفقا

• مقاومة ألشعة الشمس (UV stabilizers)، احلرارة العالية، البرودة واملواد الكيميائية.
• جميع األجزاء املعدنية مجلفنة.

• امكانية الطباعة على احلاوية متوفرة.
• احلاوية مزودة مبكان خاص لشريحة RFID لتتبع موقع احلاوية ومعرفة وزن احلاوية ووقت تفريغها.

ــن الصحة العامة. متوفر  ــاء (Lid in Lid) لضمان إبقاء الغطاء مغلق والذي بدوره يضم ــاء داخل غط ــام غط • نظ
حسب الطلب.

• حاوياتنا متوفرة بااللوان مختلفة (رمادي،أخضر، أزرق، بني). ألوان أخرى متوفرة حسب طلب الزبون. 

 

SWS 4-WHEELED FLAT LID BINS

0011077066)l( emulov lanimoN
044013072)gk( daolyap lanimoN

85643.14*)gk( .ac thgiew ytpmE

A1  3111197877)mm( nepo dil ,htped latoT
A2  Body, total depth with hinges (mm)
C  903106312221)mm( thgieh latoT
D  212158215411)mm( thgieh ,ydoB
F  547584084)mm( htdiw ,raeg gnillevarT
G  002002/061002/061)mm( Ø leehW
H  522091091)mm( ecnaraelc dnuorG
M1  Width with lifting trunnions (mm)
M2  861152115211)mm( htdiw ,diL
Customer field 370 x 49 mm for all 4-wheeled bins (customer name or blank)

We reserve the right to make dimensional and constructional alterations.* Empty weight ca. (kg) with lifting trunnions

660 L 770 L 1100 L

1371 1371 1371

764 767 1085

 (Lid in Lid) غطاء داخل غطاء
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CLINICAL WASTE  CONTAINERS
IN ACCORDANCE WITH
EN 840 / UN – CODE 3291 APPROVED
SAFE COLLECTION AND TRANSPORTATION
MGB 240 / 360 /660 / 770 / 1100 Liter

• Certified Clinical waste containers made from HDPE in accordance with EN 840 – 1/2 :2012

• Resistant to UV, cold, heat and chemicals. 

• UN- certified for collection of dangerous material. 

• Watertight (without drainage hole). 

• With triangular slam lock.

• Packing group I to III with UN – Marking 50H/Y certified for packing group.

Packing Group I: high danger

Packing Group II: medium danger

Packing Group III: low danger

• Marked for clinical waste in accordance with / UN3291

• Colour only yellow.

حاويات النفايات الطبية 
ً للمعايير السالمة األوروبية  املصممة واملصنعة وفقا

  EN 840 / UN – CODE 3291 رقم
جمع ونقل أمن للنفايات الطبية 

1100/770/660/360/240 لتر.
ً للمعاييراألوروبية  • احلاويات معتمدة للنفايات الطبية ومصنعة من مادة HDPE وفقا

.EN 840 liter – 1/2 :2012 رقم  
• مقاومة ألشعة الشمس  (UV stabilizers)، احلرارة العالية، البرودة و املواد الكيميائية.
• أسفل احلاوية مغلق بالكامل بدون فتحة تصريف ملنع تسرب أية سوائل خطرة من احلاوية.

• غطاء احلاوية وجسمها مزود بقفل خاص ثالثي الشكل مع مفتاح خاص ملنع فتحها إال من قبل اخملولني .
Packing Group  فيما يخص UN احلاويات مصممة ومصنعة بالتوافق مع تعليمات •

Packing Group I: خطورة عالية جدا
Packing Group II: خطورة متوسطة

Packing Group III: خطورة منخفضة
 UN3291 مزودة بعالمة واضحة مطبوعة على جسم احلاوية غير قابلة لالزالة وفقاُ لتعليمات •

• اللون فقط اصفر جلسم احلاوية والغطاء باإلضافة الى توفر ألوان أغطية لتصنيف النفايات اخلطرة.

We reserve the right to make dimensional and constructional alterations.* Empty weight with solid axle and 200mm Ø wheel

SWS 2-WHEELED BIN

Nominal volume (l)
Nominal payload (kg)
Empty weight ca. (kg)*

A Lid, width (mm)
B Wheel Ø (mm)
C Travelling gear,  

width (mm)
D Body, height (mm)
E Total height (mm)
F Total depth (mm)
G Total width (mm)

 K  Customer field 197 x 30 mm for all 
2-wheeled bins (customer name or blank)

240L        360L 
240          360
96          144

12.5         20 

533          580
200/250  200/300

575          578

985        1005
1063      1098
713          878
575          596

TRIANGULAR SLAM LOCK WATERTIGHT



CLINICAL WASTE  CONTAINERS
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EN 840 / UN – CODE 3291 APPROVED
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• غطاء احلاوية وجسمها مزود بقفل خاص ثالثي الشكل مع مفتاح خاص ملنع فتحها إال من قبل اخملولني .
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Packing Group I: خطورة عالية جدا
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 UN3291 مزودة بعالمة واضحة مطبوعة على جسم احلاوية غير قابلة لالزالة وفقاُ لتعليمات •

• اللون فقط اصفر جلسم احلاوية والغطاء باإلضافة الى توفر ألوان أغطية لتصنيف النفايات اخلطرة.

We reserve the right to make dimensional and constructional alterations.* Empty weight with solid axle and 200mm Ø wheel

SWS 2-WHEELED BIN

Nominal volume (l)
Nominal payload (kg)
Empty weight ca. (kg)*

A Lid, width (mm)
B Wheel Ø (mm)
C Travelling gear,  

width (mm)
D Body, height (mm)
E Total height (mm)
F Total depth (mm)
G Total width (mm)

 K  Customer field 197 x 30 mm for all 
2-wheeled bins (customer name or blank)

240L        360L 
240          360
96          144

12.5         20 

533          580
200/250  200/300

575          578

985        1005
1063      1098
713          878
575          596

TRIANGULAR SLAM LOCK WATERTIGHT



SWS STEEL WASTE CONTAINER 1100L
VERY ROBUST PERFORMANCE 
IN ACCORDANCE WITH EN 840
Stylish and easy to use, this four wheeled bin can be configured to your 

most exacting requirements.

SWS steel waste container 1100L will give you exceptional lifetime value 

with limited down time, unlike alternative Dome steel commercial trade 

waste bins.

Quality manufacture means the bins keep working, even under the 

toughest conditions.

SWS steel waste container 1100L has a hard wearing galvanised steel 

body and base.

Internally welded seams stop water penetration, preventing the corrosion 

that plagues less well made metal waste containers.

From DIN points and Danish Handles to Lid Locks and corporate livery 

SWS steel waste container 1100L is the most adaptable commercial waste 

bin around.

حاويات النفايات املعدنية  ذات 4 األربع عجالت .
أداء رائع جدا وقوة حتمل ال مثيل لها .
جسم وغطاء ذات قوة حتمل عالية .

EN840 مصنعة حسب املواصفات األوروبية
املزايا:

• متینة ودائمة.
• بالكاد حتتاج إلى أي صیانة

• یمكن اقتنائها بأسعار معقولة.
• ممتازة بالدمج مع املركبات.

• تتميز عن احلاويات ذات الغطاء احملدب بطول عمرها ومحافظتها على شكلها وعجالتها بدون تلف ملدة طويلة وذلك 
بسبب تصميمها اخملتلف كليا عن احلاويات العادية ذات الغطاء احملدب والقاعدة املقعرة.

ً او مطلية بطالء حسب الطلب . • مصنعة من اجود انواع الصفائح املعدنية ومجلفنة حراريا

1265   984  

Featured as standard on all 

SWS 1100Ls:

Features
• EN840 compliance
• Hot dip galvanised body
• Internally seam welded
• Welded comb bar
• Side handles
• Roto moulded lid
• 2X swivel castors and 2X 
braked swivel castors.

Options
• Bolt on DIN points
• Drop front/back panel
• Fork pockets
• Towing capabilities
• Powder coated body
colour options
• Lid type, aperture and
colour variety
• Lock and security options
• Bespoke vinyl graphics
• Custom embossing
• Drain plug varieties

Technical Details

Capacity:                 1100L

Front Thickness:   1.5mm

Rear Thickness:     1.5mm

Side Thickness:     1.5mm

Base Thickness:    1.5mm

Max. Working Load: 440kg

Empty Weight:          96kg

Top Frame Dia.:         20mm

Hinge Bar Dia.:          16mm

Castors:                      200mm
النظام القدمي حلاويات النفايات
Old Fashion Waste Container

النظام اجلديد حلاويات النفايات
New Fashion Waste ContainerWe reserve the right to make dimensional and constructional alterations.
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www.sws-waste.com

Phone : + 962 (5) 350 0109 - Fax: + 962 (5) 350 0209
Mobile: +962 79 7200509

P.O.Box 1325 Amman 11910 Jordan
Email: info@sws-waste.com

Innovative

waste

and

recycling

solutions

حلول
مـبــتــكرة 
للنـفــايـات

وإعادة
تـــدويــرها 


