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Vozíky
na kuka
nádoby
Typ: 0002

Množstevné zľavy!

NÁDOBY NA KOMUNÁLNY ODPAD

Kovová kuka nádoba
- Kovová kuka nádoba 110 a 70 litrov. Používa sa na zber

komunálneho odpadu.

- Pri využití farebných viek je možné nádoby použiť aj na triedený odpad.

- Vyrobená z pozinkovaného plechu, ktorý je odolný voči vysokým
teplotám odpadu (napr. žeravý popol).

Žiarovo zinkovaná kuka nádoba
- Kovová kuka nádoba 90 l. Používa sa predovšetkým v priemysle

na zber odpadu ako sú zaolejované handry.

- Povrchová úprava žiarovým zinkovaním poskytuje olejotesnosť
nádoby. Súčasne s robustnou konštrukciou zabezpečuje vysokú
mechanickú odolnosť.

Kovové nádoby 120 a 240 l 
- Žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia s vysokou odolnosťou

voči korózii.

- Odklápacie veko na závese a kolieska Ø 200 mm.

- Vhodné predovšetkým do priemyslu na zber zaolejovaného,
horúceho alebo ťažkého odpadu!

Typ: 7623

Typ: 7624

Typ: B1008-1 Typ: B1008-2 Typ: B1008-6 Typ: B1008-4

Typ: B1008

Typ: B1002

Typ: 1014

Podvozok kuka
nádoby
Typ: 1048

Retiazkový zámok 
s 2 kľúčmi   Typ: 0925

- Podvozok je pomocou
dvoch skrutiek trvale
pripevnený na spodnej časti
kuka nádoby.

- Obruč je žiarovo zinkovaná,
kolieska plastové.

- Vhodný len na kovové
nádoby.

- Široká možnosť použitia ako na plastové, 
tak aj na kovové nádoby najrôznejších
veľkostí (predovšetkým plast. 120 a 240 l,
kov. 110 a 1100 l).

- Dĺžka retiazky cca 21 cm. Kľúče zámku
existujú v piatich kombináciách.
Ku každému zámku sú dodávané
štandardne 2 ks kľúčov.

- Ku každému zámku je možné doobjednať
ľubovoľný počet kľúčov. 
- Typ: 0926  

TYP
OBJEM

(l)
HMOTNOSŤ

(kg)
HL. ROZMERY

priemer x v (mm)
NOSNOSŤ

(kg)
CENA
(EUR)

B1008 110 13,5 Ø 550 x 870 44 31,00
B1002 70 11,5 Ø 550 x 578 44 29,00
B1014 90 16 Ø 480 x 765 44 57,00
7623 120 30 460 x 568 x 920 48 230,00
7624 240 37 600 x 740 x 1060 96 242,00

24,00

1,40

22,00 29,00

38,00

500 x 250 x 1200 mm

150 kg

2,5 kg

Ø 420 mm2,5 kg

Varianty s lakovaným vekom

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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