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Detail sťahovacieho 
kruhu s pákou.

KOVOVÉ SUDY LAKOVANÉ

Kovové sudy so zátkami
- Sud je vyrobený z oceľového plechu, plášť je zvarený a spevnený lisovanými

výstuhami. Dno a veko je spojené s plášťom viacnásobným bezpečnostným
driapkovaním. Pre zaistenie tesnosti je v driapkovaní nanesená tesniaca hmota
a tesnosť je skúšaná pri každom sude.

- Plniaci otvor je uzatvorený zátkou, ktorú možno zaistiť ochranným viečkom
s trhacou páskou. Táto zaisťuje originalitu plnenia.

- Konštrukcia umožňuje viacnásobné použitie, repasovanie, recykláciu.

- Sud je vhodný na prepravu a skladovanie všetkých druhov kvapalných látok
v zmysle ďalej uvedených prepravných predpisov.

- Povolené označenie:
Sudy sú schválené na prepravu podľa medzinárodných prepravných predpisov:
IMDG-Code námorná doprava
RID železničná doprava
ADR cestná doprava

Kovové sudy s odnímateľným vekom
- Sud je vyrobený z oceľového plechu, plášť je zvarený a spevnený

lisovanými výstuhami. Dno s plášťom je spojené viacnásobným
bezpečnostným driapkovaním.

- Veko suda je zabezpečené pryžovým tesnením a je zaistené sťahovacím
kruhom s vonkajším pákovým uzáverom.

- Sud je vhodný na prepravu a skladovanie sypkých, pastovitých a tuhých látok,
na zváštnu požiadavku zákazníka možno dodať aj v inom prevedení. Sudy sú
schválené na prepravu podľa medzinárodných prepravných predpisov:
IMDG-Code námorná doprava
RID železničná doprava
ADR cestná doprava

Detail zátky.

Množstevné zľavy!

Poskytujeme množstevní slevy!

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

Otvárače a kľúče na sudy

Výhodný pomocník

TYP OBJEM (l) POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLNIACI OTVOR HLAVNÉ ROZMERY priemer x v (mm) CENA (EUR)
0650 60 lakovaný 2x vo veku Ø 370 x 590 30,00

TYP OBJEM (l) POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODNÍMATEĹNÉ VEKO HLAVNÉ ROZMERY priemer x v (mm) CENA (EUR)
0653 60 lakovaný x Ø 370 x 590 29,00
6655 115 lakovaný x Ø 474 x 722 42,00

Plastový kľúč   Typ: 3247   

- Vyrobený z pevného plastu.

- Robustná konštrukcia.

- Možnosť otvárania zátky 3/4", 2" 
alebo odnímateľného veka.

Kovový kľúč   Typ: 0735   

- Žiarovo zinkovaná povrchová úprava.

- Možnosť otvárania zátky 3/4", 2".

Otvárač sudov Typ: 8609   

- Vhodný na vyrezanie veka kovového suda s okrajom.

- Nastaviteľný podľa šírky lemu.

Náhradná čepeľ Typ: 8609-A

6,80

7,90

126,00

19,90

Dĺžka páky 500 mm 2,7 kg
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