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TÁROLÓEDÉNYEK - SZILÁRD VESZÉLYES HULLADÉKRA
MOBIL TARTÁLY

- Szilárd és képlékeny anyagok tárolására
alkalmas.

- Egymásra rakható három rétegben.

- Konstrukciója acél profilokból és lemezekből
áll - lehetővé teszi targoncával és daruval
történő kezelést, fedele habosított
gumitömítéssel van ellátva és nyitott
állapotban kitámasztó rögzíti.

- Okmánytartó táska.

- Felhasználásra kerülnek az eko-konténeres
hordozók rendszerében, mobil
gyűjtõhelyeken, stb.

- A vevõ igényének megfelelõen a külsõ és
belsõ felületkezelés kivitelezhetõ:
fényezéssel, tűzi horganyzással és gumírozott
béléssel.

KS 800
1258 sz. típus

KS 500
1255 sz. típus

Gumival bélelt, kivehető kád 

TÍPUS NÉV
ÜRTARTALOM

(l)
FELÜLETI 
KEZELÉS

TEHERBÍRÁS
(kg) 

ŐNSÚLY
(kg)

MÉRETEK
(mm)

BIZONYLAT SZ. 
ÁR
(Ft)

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

194 610,-
1255 KS 500 500 horganyzott 1000 180 1200 x 1000 x 910 291 740,-
1257 KS 800 800 festett 1500 230 1200 x 1000 x 1290 UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4033/

3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.
234 700,-

1258 KS 800 800 horganyzott 1500 230 1200 x 1000 x 1290 320 350,-

6049
Univerzális
konténer 

280
festett,

gumírozott
186 1245 x  820 x 726 304 990,-

Mobil tartály   4435 típus / 7365 típus

- 170 l-es műanyag tartály.

- Veszélyes szilárd anyagok tárolására és szállítására 
vonatkozó Certifikáttal rendelkezik. 

- A tartály és a fedél robusztus szerkezete lehetővé teszi 2 db 
tartály egymásra helyezését, garantálja hosszú élettartamukat. 

- Standard kivitel: két műanyag kerék, két biztonsági 
fémcsatt az önkényes leoldódás ellen, fedélszigetelés.

- A tartály oldalain lévő bemélyedések lehetővé teszik 
a forgatható villás targoncával történő mozgatásukat. 

- Egyszerűen elhelyezhető Euro raklapon (8 db).

- Certifikátum: 1H2W/Y100/S/...

78 820,- / 98 610,-

Univerzális konténer
6049 sz. típus

- Széles körben hasznosítható.

- A belső gumikád
akkumulátorok tárolását és
szállítását teszi lehetővé.

- Rögzíthető fedéllel van
ellátva a konténer,
szerkezete daruval vagy
emelőtargoncával való
mozgatásra egyaránt
alkalmas.

194 610,- Ft-tól

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

170 l / 250 l12 kg / 15 kg
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