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FÉM, FESTETT HORDÓK

Dugós fémhordók
- A hordó acéllemezből készül, a köpeny préselt merevítőkkel van forrasztva
és megerősítve. A köpenyt a hordó aljával és tetejével többszörös biztonságos
veret köti össze. A szivárgás megakadályozását plusz szigetelőanyag
biztosítja – a tömítés minden egyes hordónál ellenőrizve.
- A töltőnyílást dugó zárja le, amelyet fogazott szalaggal ellátott védőzárral lehet
biztosítani. Ez garantálja a töltés eredetiségét.
- Szerkezete lehetővé teszi a többszörös felhasználást és újrahasznosítást.
- A hordó alkalmas mindenfajta cseppfolyós anyag szállítására és raktározására az
alábbi szállítási előírások figyelembe vételével.
- Engedélyezett megjelölés:
A hordók használata a nemzetközi szállítási előírások alapján engedélyezett:
IMDG-Code
tengeri szállítás
RID
vasúti szállítás
ADR
közúti szállítás

A dugó
részletképe.

Mennyiségi árengedmény!
TÍPUS
0650

TÉRFOGAT (l)
60

FELÜLETI KEZELÉS
festett

TÖLTŐ NYÍLÁS
2 x tetejében

FŐ MÉRETEK (mm)
ø 370 x 590

ÁR (Ft)
8 800,-

Levehető fedelű fémhordók
- A hordó acéllemezből készül, a köpeny préselt merevítőkkel van
forrasztva és megerősítve. A köpenyt a hordó aljával és tetejével
többszörös biztonságos veret köti össze.
- A hordó fedelén gumitömítés van és a karos szorítóbilinccsel
biztonságosan zárható.
- A hordó por alakú, képlékeny, valamint szilárd halmazállapotú anyagok
szállítására és tárolására alkalmas. Külön kérésre más kivitelben is előállítjuk.
A hordók használata a nemzetközi szállítási előírások alapján engedélyezett:
IMDG-Code
tengeri szállítás
RID
vasúti szállítás
ADR
közúti szállítás

Szorítóbilincs
– részletkép.
TÍPUS
0653
6655

TÉRFOGAT (l)
60
115

Mennyiségi árengedmény!

FELÜLETI KEZELÉS
festett
festett

LEVEHETŐ FEDÉL
x
x

FŐ MÉRETEK (mm)
ø 370 x 590
ø 474 x 722

ÁR (Ft)
8 400,12 300,-

Hordónyitó és hordókulcs

1 700,-

Műanyag hordókulcs
3247 típus

- Szilárd műanyagból készül.
- Robusztus konstrukció.
- A 3/4" és 2" dugók és a levehető
fedél nyitásához használható.

Fém kulcs

0735 típus

2 400,-

- Tűzihorganyzott kivitel.
- A 3/4" és 2" dugó nyitására használható.

Hordónyitó
öz
édeszk
Jó seg

8609 típus

- Alkalmas peremes hordók fedelének kivágására.
- A perem magassága szerint állítható.
A kar hossza 500 mm

Késkészlet

8609-A típus

67

2,7 kg

5 900,-

38 100,-

