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NÁDOBY NA TUHÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD, MOBILNÍ BOX

- Vhodné pro skladování a přepravu pevných 
a pastovitých látek.

- Stohovatelné do tří vrstev.

- Konstrukce z ocelových nosníků a plechů,
uzpůsobeny pro manipulaci s jeřábem 
i vysokozdvižným vozíkem, víko osazeno 
těsněním z pěnové gumy, aretováno 
v otevřené poloze.

- Kapsa pro doprovodné doklady.

- Využívají se i v systému ekokontejnerových
nosičů, pojízdných sběrnách apod.

- Na přání zákazníka lze povrchovou úpravu
vnitřku i vnějšku zajistit v lakovaném
provedení, žárově zinkované, s gumovou 
výstelkou.

KS 800
Typ: 1258

KS 500
Typ: 1255

Pogumovaná vyjímatelná vana

TYP NÁZEV
OBJEM

(l) 
POVRCHOVÁ

ÚPRAVA 
NOSNOST

(kg) 
HMOTNOST

(kg)
HL. ROZMĚRY
š x h x v (mm)

Č. ATESTU
CENA
(Kč)

1253 KS 500 500 lakovaný 1000 180 1200 x 1000 x 910 UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4036/
4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.

12 490,-
1255 KS 500 500 zinkovaný 1000 180 1200 x 1000 x 910 17 490,-
1257 KS 800 800 lakovaný 1500 230 1200 x 1000 x 1290 UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4033/

3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.
14 490,-

1258 KS 800 800 zinkovaný 1500 230 1200 x 1000 x 1290 19 390,-

6049
Univerzální 
kontejner

280
lakovaný

pogumovaný
186 1245 x  820 x 726 15 390,-

Mobil box   Typ: 4435 / Typ: 7365 

- Certifikován na skladování a transport pevných 
nebezpečných látek (např. zaolejovaných hadrů).

- Robustní konstrukce nádoby a víka umožňuje stohování 
(2 x) a zaručuje dlouhou životnost nádob.

- Standardní vybavení: dvě plastová kola, dvě kovové přezky 
s pojistkou proti samovolnému odepnutí, těsnění víka.

- Prolisy na bocích nádoby umožňují manipulaci 
s VZV pomocí otočných vidlic.

- Snadno stohovatelné na europaletu (8 ks).

- Č. atestu: 1H2W/Y100/S.../D/BAM6576

600 x 400 x 880 mm /
600 x 600 x 890 mm

170 l / 250 l12 kg / 15 kg

4 790,- / 5 790,-

Univerzální kontejner
Typ: 6049

- Provedení kontejneru
umožňuje široké uplatnění.

- Vnitřní pogumovaná vanička
umožňuje skladování
akumulátorů.

- Kontejner je vybaven
aretovaným víkem a kon-
strukčně je přizpůsoben pro
manipulaci s jeřábem, nebo
vysokozdvižným vozíkem.

od 12 490,-
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