
167

ПЛAСТMAСOВИ KAПТAЖНИ ВAНИ

Пластмасови каптажни вани
- Изработени от качествен полиетилен с висока устойчивост на химикали.

- Обем 250 л, ниска маса.

- Предлагат се в няколко варианта - на колелца, с крака, без крака (подходящ за манипулация
с европалета).

- Подходящи за варели до 225 л. 

- Рекордно ниската маса осигурява отлична мобилност.

Пластмасови
каптажни вани
- Изработени

от полиетилен.

- Ваните могат
допълнително да се
оборудват с поцинковани
решетки.

- Подходящи за
складиране на по-малки
съдове с течности или
като работна площ
с подсигурен каптажен
обем.

- Предлагат се в размери
30 л и 40 л.

Количка
с пластмасова
каптажна вана
Тип: 7710

- Поцинкована
конструкция.

- 2х въртящи се колела,
2х въртящи се,
диаметър 100 мм.

- Доставя се в разглобено
състояние.

- Подходящи за манипулация с европалета.

- Могат да се поставят свободно на земята 
(не корозират).

Тип: 4659

- 2 застопорени колела,
2 въртящи се колела със
спирачка.

- Сваляща се ръчка
и подвижна поцинкована
решетка.

Тип: 4657

Тип: 4658

- Поцинкована подвижна решетка.

- Четири крака, лесна манипулация с помощта на количка за палета.

1120 x 630 x 1040 мм

100 кг

30 л

28 кг

Тип: 4662 (вана)
Тип: 4663 (решетка)

Тип: 4662

100 % защитена работна

или помощна площ

1 245,25
c ДДС: 1 494,30

Tип
размери

(мм)
обем

(л)
решетка

товароносимост 
(кг)

капацитет
200 л варели

маса
(кг) 

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4657 1205 x 805 x 330 250 - 600 2 18 238,25 285,90
4658 1205 x 805 x 430 250 поцинкована 600 2 38 515,75 618,90
4659 1205 x 805 x 1040 250 поцинкована 600 2 44 763,25 915,90

Tип
размери

(мм)
обем

(л)
товароносимост

(кг)
маса 
(кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4660 980 x 600 x 85 30 40 4 157,67 189,20
4662 1300 x 620 x 80 40 40 5 190,25 228,30

Оборудване
Тип: 4661 - Поцинкована 
решетка към Тип: 4660.

Тип: 4663 - Поцинкована 
решетка към Тип: 4662.

97,92
c ДДС: 117,50

132,17
c ДДС: 158,60
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