
6767

Szczegóły opaski 
zaciskającej.

METALOWE BECZKI MALOWANE

Stalowe beczki z zakrętkami
- Beczka jest wykonana ze stali, płaszcz jest spawany i wzmocniony wytłaczanymi

pierścieniami. Dno i wieko są łączone z płaszczem poprzez zawijanie i zaciskanie
materiału, dla zwiększenia szczelności podczas zawijania nanoszona jest masa
uszczelniająca, szczelność każdej beczki jest sprawdzana.

- Otwory zamknięte zakrętkami można zabezpieczyć ochronną osłoną i plombą.

- Konstrukcja umożliwia wielokrotne użycie i recycling.

- Beczka jest dopuszczona do transportu i składowania wszystkich rodzajów cieczy
wg przepisów transportowych.

- Możliwe oznaczenia: 
Beczki są dopuszczone do transportu wg przepisów międzynarodowych:
IMDG-Code transport morski
RID transport kolejowy
ADR transport drogowy

Beczki stalowe z odejmowanym wiekiem
- Beczka jest wykonana ze stali, płaszcz jest spawany i wzmocniony

wytłaczanymi pierścieniami. Dno i wieko są łączone z płaszczem poprzez
zawijanie i zaciskanie materiału.

- Wieko beczki jest zabezpieczane uszczelką wraz z zaciskaniem opaski.

- Beczka nadaje się do transportu i składowania odpadów stałych, płynnych
i półpłynnych. Na  życzenie klienta dostarczamy inne rodzaje beczek.
Beczki są dopuszczone do transportu wg przepisów międzynarodowych:
IMDG-Code transport morski
RID transport kolejowy
ADR transport drogowy

Szczegóły 
zakrętki.

Ilościowe rabaty!

Ilościowe rabaty!

Otwieracze i klucze do beczek

TYP POJEMNOŚĆ (l) WYKOŃCZENIE OTWORY GŁ. ROZMIARY (mm) CENA (zł)
0650 60 Malowana 3/4" / 2" w wieku Ø 370 x 590 105,00

TYP POJEMNOŚĆ (l) WYKOŃCZENIE ODEJMOWANE WIEKO GŁ. ROZMIARY (mm) CENA (zł)
0653 60 malowana x Ø 370 x 590 99,00
6655 115 malowana x Ø 474 x 722 147,00

Plastikowy klucz   Typ: 3247   

- Wykonany z odpornego tworzywa.
- Mocna konstrukcja.
- Można otwierać zakrętki 3/4" i 2" lub zdejmowane 

wieko.

Metalowy klucz   Typ: 0735   

- Ogniowo cynkowana powierzchnia.
- Możliwość otwierania zakrętek 3/4" i 2".

Otwieracz beczek Typ: 8609

- Wygodny do wycięcia pokrywy beczki metalowej z krawędzią.

- Regulowany do szerokości obrzeża.

Czep roboczy   Typ: 8609-A

Wygodny pomocnik

460,00

19,00

28,00

70,00

Długość dźwigni 500 mm 2,7 kg
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