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Tип 
осн. размери

(мм)
обем

(л)
маса
(кг)

сертификат
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4785 Ø 302 x 403 23 5 FM, UL 181,08 217,30
4786 Ø 354 x 464 34 5 FM, UL 211,83 254,20
4787 Ø 408 x 514 52 7 FM, UL 243,08 291,70
4788 Ø 467 x 595 79 10 FM, UL 354,33 425,20

БУТИЛКИ ЗА ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ

Тип: 4781

Тип: 4783

  Навлажняващи съдове за запалими вещества
- Съдовете спомагат за бързото, лесно и безопасно навлажняване на почистващи парцали. Тази система намалява не само риска

при манипулации със запалими течности, но също така намалява разхода на запалими вещества. Специална вътрешна помпа
отвежда течността до навлажняващата чиния. Навлажняващата чиния е разположена върху пружина и благодарение на
задигнатите ръбове излишната течност се връща обратно в бутилката. Вътрешната помпа осигурява изпразването на почти
цялата течност от бутилката. Системата е оборудвана 
с предпазител срещу преминаване на пламък.

- Бутилките са сертифицирани съгласно нормата FM.

Кош за изхвърляне на омаслени, лесно запалими материали
- Специално създаден кош за изхвърляне на омас-лени парцали, сорбенти, кърпи и др.

Самозатварящият се капак се управлява с педал. Съдът е оборудван с дръжка за лесна
манипулация. 

- Кошовете за отпадъци са изработени от качествена поцинкована стомана. 
Задигнатото дъно осигурява циркулацията на въздуха под дъното и по този начин
редуцира температурата вътре в съда. Самозатварящият се капак възпрепятства
притока на въздух и по този начин огараничава разпро-странението на огъня при
евентуално възпламе-няване на отпадъка. Предлага се в четири размера. 

- Съдовете са тествани съгласно нормите FM, UL.

- Удължена гаранция - 10 години!

Тип: 4782

Тип: 4784

Тип
осн. размери

(мм)
Ø работна чиния

(мм)
обем

(л)
маса
(кг)

сертификат материал
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4781 Ø 184 x 143 128 1 1 FM стомана 137,67 165,20
4782 Ø 184 x 200 128 2 2 FM стомана 153,83 184,60
4783 Ø 184 x 267 128 4 2 FM стомана 155,17 186,20
4784 Ø 140 x 210 128 1 1 FM полиетилен 152,42 182,90

23–79 л
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