
 

HEBACO bv 
Your partner for all kind of earth moving equipment 

and containers! 

Hebaco bv is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van uitrustingsgoederen 

zoals kraanbakken, snelwissels, slijtstukken, baktanden en  

sloopgereedschappen (handelsmerk HP) voor alle types van grondverzetmachines. 

Wij beschikken eveneens over een uitgebreid gamma containers (handelsmerk 

Solicon) geschikt voor grondwerken, wegen- en waterbouw, sloopbranche, 

schrootverwerking, recycling, industrie en overslag. 

Bovendien produceren wij ook unieke producten die perfect beantwoorden aan de 

specifieke eisen en wensen van de klant. 

 

HEBACO bv – Industriezone 7, Damstraat 6, 9230 Wetteren, België 
GSM : +32(0)478/43 28 74 (Mireille) of +32(0)477/ 65 16 24 (Luc) 

Tel.: +32(0)9/366 33 36 e-mail: info@hebaco.eu BTW: BE 0863 209 928 

www.HEBACO.eu 
 

RE.HO.ST. ECO 

De klant heeft steeds 

de keuze tussen een 

RE.HO.ST. (met 

zijstijlen), 

RE.HO.ST.GPL. (met 

geplooide zijwanden) 

of ECO uitvoering 

                 Containers 

Wij leveren verschillende types containers (e.g. volumecontainers, plateaucontainers) 

die u naar uw noden en wensen kan aanpassen met verschillende opties (e.g. 

hydraulische achterdeur, kraanopbouw, materiaalkoffer) – zie ommezijde voor meer details 

SOLICON 

SOLICON 

http://www.hebaco/


 

SOLICON HEBACO bv 

U kan ons volledig assortiment komen bezichtigen op volgende locaties: 

• Industriezone 7 – Damstraat 6, 9230 Wetteren, België  

• Winkelwarande 89, 9042 Sint-Kruis-Winkel, België 
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Container met schuifdak 

Hieronder vindt u een greep uit onze diverse containertypes en de verschillende opties. 

 

 

 

Containertypes 

• Grond- en afbraakcontainers 

• Containers met zijdeuren (ijzer of aluminium) 

• Volumecontainers 

• Plateaucontainers 

• Stapelbare containers 

• Waterdichte containers 

• Ontwateringscontainers 

• Papiercontainers 

• … 

 

 

 

Opties 

• Materiaalkoffer 

• Schuifdak 

• Vast dak 

• Verschillende 

afdeksystemen (e.g. 

vlindernet, rolzeil) 

• Universele deur 

o Manueel 

o Mechanisch 

o Pneumatisch 

o Hydraulisch 

 

 

 

Afvalcontainer geladen op plateau 

(plateau achteraan afgeschuind) 
Container met vlindernet 

http://www.hebaco/

