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TYP POPIS
ROZMER

(mm)
NAPÄTIE

(V)
CENA
(EUR)

7544 Ohrievací plášť na 200 l sud 1200 W 1990 x 800 230 793,00
7545 Ohrievací plášť na 200 l sud 530 W 1990 x 450 230 606,00
7546 Ohrievací plášť na 105 l sud 400 W 1650 x 370 230 588,00
7547 Ohrievací plášť na 50–60 l sud 300 W 1330 x 460 230 525,00
7548 Ohrievací plášť na 25–30 l sud 225 W 1200 x 400 230 525,00

OHRIEVACIE PLÁŠTE NA SUDY
ZÁCHYTNÉ PODLAHY

Ohrievacie plášte na sudy
- Elektrické ohrievače sú ideálne na sudy, v ktorých chcete zachovať obsah so stálou

teplotou, teda aj viskozitou, alebo na ochranu obsahu pred mrazom.

- Vybavené jednoduchým termostatom s výhrevným rozpätím 0–40 °C alebo 0–90 °C.

- Ohrievače sudov sú navrhnuté v trvanlivom a kvalitnom prevedení s ľahkou konštrukciou.

- Aplikácia je vďaka jednoduchej konštrukcii ľahká a rýchla a je možná takmer
na akýkoľvek sud (na sudy s objemom 25–200 l).

- Odolný materiál a tesné upevnenie popruhov na sude zabezpečuje dlhú životnosť aj pri
preprave na sude.

Technická špecifikácia:
Plášť z polyesterovej tkaniny.
Silikónová izolovaná špirála navinutá na odporový článok.
Nastaviteľné rýchloupínacie spony.
3 m dlhý napájací kábel (bez zástrčky).
Termostat 0–40 °C alebo 0–90 °C.
Ochrana IP40.
Vhodný na ohrev vody, olejov, motorovej nafty, živíc, vazelín, voskov, tukov a lepidiel.

Kovové záchytné podlahy s roštom
- Využitie nájdu predovšetkým pri skladovaní ropných produktov a olejov, zabránia úniku

látok a znečisteniu životného prostredia.

- Podľa potreby je možné skladať ľubovoľné roštové polia z formátov 1200 x 800 mm.

- Jednotlivé rošty sú vsadené do tesných záchytných vaní.

- Dodávané v prevedení
- lakované s pozinkovaným roštom,
- žiarovo zinkované s pozinkovaným roštom.

1200 x 800 x 35 mm

33 l

44 kg

1200 x 475 x 35 mm

14 kg

154,00

69,00 57,00

4,80 4,00 9,70

Spojovacie sady zabezpečujú pevné spojenie dvoch záchytných podláh.

Nájazd z dlhej strany

Typ: 7561-L

1180 x 20 mm

Spojenie z dlhej strany

Typ: 7560-L

780 x 20 mm

Spojenie z krátkej strany

Typ: 7560-S

Lakované 
s pozinkovaným roštom

Typ: 7560

174,00

Žiarovo zinkované
s pozinkovaným roštom

Typ: 7560-Z

20 x 20 mm

Spojenie v rohoch

Typ: 7560-K

800 x 475 x 35 mm

9,5 kg

Nájazd z krátkej strany

Typ: 7561-S

Možnosť vybavenia nájazdom z dlhej alebo z krátkej strany.

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