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Тип
осн. размери

(мм)
обем

(л)
маса
(кг)

сертификат
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4778 Ø 241 x 267 4 3 FM, UL, ULC 231,83 278,20
4779 Ø 241 x 337 8 3,5 FM, UL, ULC 231,50 277,80
4780 Ø 298 x 445 19 5 FM, UL, ULC 236,83 284,20

БУТИЛКИ ЗА ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ

Предпазни бутилки за леснозапалими вещества модел I.
- Стабилен стоманен съд. Повърхността е боядисана с прахова боя. Оборудван със

самозаключваща се капачка и двойно затваряне срещу преминаване на пламък, както
и с предпазител в случай на повишаване на налягането в съда. Предпазителят се
активира автоматично при налягане 0,2 - 0,35 bar, което осигурява не само спадане на
налягането, но и понижаване на температурата. 

- Ергономичната конструкция на бутилката осигурява оптимално разпре-деление на
масата на съда при различни манипулации (пренасяне, пълнене, изпразване и др.).
Съдовете са сертифицирани в САЩ съгласно изискванията за безопасност на труда 
и за манипулация със запалими вещества.(OSHA и NFPA), както и от иститутите в САЩ
и Канада съгласно нормите FM и UL.

Тип: 4775 Тип: 4776 Тип: 4777

Подходящи за складиране

и манипулации със

запалими вещества. 
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Предпазни бутилки за 
леснозапалими вещества модел II.
- Конструкцията на бутилките

е същата като у модел I. 

- Допълнително бутилките са 
оборудвани с огъващ се маркуч 
за източване. Отварянето 
и затрварянето на маркуча 
се регулира чрез предпазител, 
който се намира в горната част на съда 
в близост до дръжката.

- Комбинацията от маркуч за източване 
и затварящ предпазител осигурява удобно 
и сигурно дозиране на запалимите течности.

Тип
осн. размери

(мм)
обем

(л)
маса
(кг)

сертификат
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4775 Ø 241 x 279 4 2 FM, UL, ULC 105,83 127,00
4776 Ø 241 x 349 8 3 FM, UL, ULC 112,50 135,00
4777 Ø 298 x 429 19 4 FM, UL, ULC 125,58 150,70

Mevatec_36_033-064_2  20.12.19  9:54  Stránka 54


