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Príslušenstvo:

- Pre rýchlejší a optimálny spôsob ohrievania
odporúčame použiť veko na izoláciu IBC
(predáva sa samostatne). Veko sa
jednoducho pripevní k hornej časti nádoby,
čím sa znižuje strata tepla. 

- Vodotesný PVC kryt chráni IBC kontajner
pred vodou, jeho veľkosť umožňuje súčasné
použitie s ohrievacím plášťom.

- Nylonový izolačný plášť lepšie udrží teplotu
látky v IBC kontajneri. Spoločne s ohrievacím
plášťom je ohrievanie IBC kontajnera
efektívnejšie.

Izolačné veko.
Typ: 7541

Vodotesný PVC kryt.
Typ: 7542

Nylonový izolačný plášť.
Typ: 7543

Typ: 7538

Typ: 7539 Typ: 7540

Nádoby na horľaviny 1000 l 
- Spevnená oceľová konštrukcia s antikoróznou úpravou.

- Vnútorná nádoba z fyziologicky nezávadného PE-HD umožňujúca ľahkú viditeľnosť
hladiny, stupnica po 100 litroch.

- Vysoká životnosť vďaka novému prevedeniu palety a oceľovej konštrukcie.

- Jednoduchá a bezpečná manipulácia pomocou výpustného ventilu.

- Plombovateľná, stohovateľná.

Použitie:

- Preprava nebezpečných látok podľa ADR/RID.

- Skladovanie horľavín s bodom vzplanutia pod 55 °C 
vrátane potravín.

- Použitie v prevádzkach ohrozených výbuchom zóny 1 a 2.

Ohrievacie plášte na IBC kontajnery
- Väčšina látok má pri bežnej teplote vysokú viskozitu a ich vypúšťanie z IBC kontajnera je

ťažké. Často zostane určité množstvo kvapaliny v kontajneri, tým dochádza k plytvaniu so
surovinou.

- Ohrievací plášť na IBC kontajner je teda ideálnym riešením pokiaľ ide o rýchle a účinné
zahriatie tekutín a materiálov. Práve ohrevom sa stávajú látky menej husté a ich vypúšťanie
je jednoduchšie.

- Ohrievací plášť IBC kontajnera je možné dodať s jedným, dvomi alebo tromi digitálnymi
termostatmi. Všetky nastaviteľné v rozpätí od 0 do 90 °C. Zabezpečuje veľmi rýchly
a bezpečný ohrev tekutiny a udržanie požadovanej viskozity obsahu v nádobe.

- Konštrukcia ohrievacích plášťov IBC kontajnerov je navrhnutá s požiadavkou na nízku
hmotnosť, vysokú trvanlivosť a odolnosť. Prostredníctvom rýchloupínacích praciek je
možné vybaviť ohrievačom takmer akýkoľvek IBC kontajner.

- Plášte sú vhodné na ohrev rôznych kvapalín, napr. vody, živíc, olejov, motorovej nafty
a mnoho ďalších kvapalín.

Technická špecifikácia:
Vyrobený z polyesteru
Silikónová izolovaná špirála navinutá na odporový článok
Nastaviteľné pracky pre rýchlu montáž a demontáž
Napájací kábel s dĺžkou 3 m bez zástrčky

Vhodné na kvapaliny triedy

horľavosti I., II., 
III., IV.

TYP NÁZOV
OBJEM

(l)  
NOSNOSŤ

(kg) 
VL. HMOTNOSŤ

(kg)
ROZMERY

š x h x v (mm)
Č. ATESTU

CENA
(EUR)

4300 Nádoby na horľaviny 1000 l 1000 2000 72 1000 x 1200 x 1170 UN/31/HA1/Y 245,00

NÁDOBY NA HORĽAVINY
OHRIEVACIE PLÁŠTE NA IBC KONTAJNERY

TYP POPIS
ROZMERY

(mm)
NAPÄTIE

(V)
VÝKON

(W)
CENA
(EUR)

7538 Ohrievací plášť pre IBC s jedným termostatom 4400 x 1000 230 1300 1 620,00
7539 Ohrievací plášť pre IBC s dvomi termostatmi 4400 x 1000 230 2 x 1000 1 760,00
7540 Ohrievací plášť pre IBC s tromi termostatmi 4400 x 1000 230 3 x 1000 2 440,00
7541 Izolačné veko 1200 x 1000 x 100 - - 271,00
7542 Vodotesný PVC kryt 1000 x 1200 x 1000 - - 342,00
7543 Nylonový izolačný plášť 4400 x 1000 - - 426,00

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