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NOVINKA

Polyetylénové kryté záchytné vane
- Dodávané v prevedení na dva alebo štyri sudy.

- V prevedení na štyri sudy je možné vymeniť za IBC.

- Vysoká chemická odolnosť.

- Uzamykateľné dvierka s držiakom na dokumentáciu na vnútornej strane dvierok.

- Integrované prelisy pre vidlice vysokozdvižného vozíka.

- Vhodné na priame uskladnenie sudov na EURO paletách (1200 x 800 mm), priemyselných paletách (1200 x 1200 mm), podobných
plastových paletách alebo na uskladnenie IBC kontajnera.

- Pri jednotlivých vaniach je možné dvierka otvoriť do 270°. Do 180° v prípade umiestnenia viacerých vaní v rade. Dvierka je možné
uzatvárať krokovo po 90°.

- V hornej časti dvierok je integrovaný zvod dažďovej vody. Klenutá strecha odoláva vyššiemu zaťaženiu snehom.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE 
NA IBC KONTAJNERY

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

Spôsob otvárania dvierok
pri vaniach stojacích v rade.

TYP POPIS
HL. ROZMERY
d x š x v (mm)

ZÁCHYTNÝ 
OBJEM (l)

HMOTNOSŤ
(kg)

NOSNOSŤ
(kg)

POČET 200 l 
SUDOV

POČET
IBC

CENA
(EUR)

8233 Krytá záchytná vaňa na 2 sudy 1600 x 1140 x 1980 220 100 600 2 - 1 450,00
8234 Krytá záchytná vaňa na 4 sudy 1600 x 1670 x 2280 1100 170 1500 4 1 2 130,00
8201 Oceľový rošt pre typ 8233 1200 x 800 x 30 - 12,4 600 2 - 77,00
8236 Plastový rošt pre typ 8233 1200 x 800 x 60 - 8,5 600 2 - 92,00

Typ: 8233 Typ: 8234

Kryté záchytné vane
- Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

- Chránia obsah pred poveternostnými vplyvmi.

- Uzamykateľná roleta.

- Možnosť ukladať sudy 
na paletách.

- Manipulácia pomocou VZV.

Krytá záchytná vaňa
na 2 x 200 l sud
Typ: 7567

- Materiál: polyetylén.

Krytá záchytná vaňa na 4 x 200 l sud
Typ: 7568

- Materiál: polyetylén.

1 010,00

1490 x 990 x 1690 mm

230 l (záchytný objem)

650 kg

85 kg

1470 x 1420 x 2070 mm

410 l (záchytný objem)

1250 kg

121 kg

1 420,00
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