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6 – 7 | Apoios de rolos para cavalete de bidões

Material: chapa de aço. Superfície: galvanizado. 
Para capacidades de bidão: 1 x 60 litros. Versão: 60 litros. 

6 |  Nº 741 252 6F € / par 145.- 

Para capacidades de bidão: 1 x 200 litros. 
Versão: 200 litros. 

7 |  Nº 741 253 6F € / par 145.- 

12 | Suportes para jarros
12 |  Nº 523 496 6F € 89.90 

 1 2 3 4 5
Capacidade de bidões  recipientes 

pequenos
1 x 200 l recipientes 

pequenos
3 x 60 l 2 x 200 l

Largura total mm 910 910 1310 1310 1310
Profundidade total mm 790 790 800 800 800
Versão da estante para bidões  com grade com cavalete para 

bidões
com grade com cavalete para 

bidões
com cavalete para 

bidões
Armazenagem  na horizontal ou na 

vertical
na horizontal na horizontal ou na 

vertical
na horizontal na horizontal

  N.º
 €

523 545 6F
285.-

523 544 6F
285.-

523 547 6F
329.-

523 548 6F
369.-

523 546 6F
329.-

1 – 5 | Estantes para bidões 
e recipientes pequenos
• Para a armazenagem e o enchimento seguros e combinados de recipientes 

pequenos e bidões na horizontal no interior
• Armações robustas para empilhamento com bolsas para empilhadora para 

manuseamento otimizado
• Homologação para líquidos inflamáveis das categorias GHS 1 – 3, bem 

como para líquidos contaminantes da água das categorias GHS 1 – 4

Altura total: 780 mm. Tipo de estante: estante base. Classes de perigo: para 
líquidos inflamáveis das categorias GHS 1 – 3, bem como para líquidos 
contaminantes da água das categorias GHS 1 – 4. Superfície: galvanizado 
a fogo. Capacidade de carga: 500 kg. Característica: empilhável. Selo 
de homologação: declaração de conformidade (ÜHP) segundo a lista de regras 
de construção A, parte 1 DIBt, Berlim. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

• Para armazenagem e esvaziamento 
seguros de bidões no interior

• Armações de estante variáveis 
e ampliáveis para a armazenagem e o 
esvaziamento homologados sobre cubas 
coletoras

• Armações para empilhamento 
com bolsas para empilhadora para 
manuseamento otimizado

Profundidade total: 580 mm. Altura 
total: 850 mm. Tipo de estante: estante 
base. Versão da estante para 
bidões: com cavalete para bidões. 
Superfície: galvanizado a fogo. 
Armazenagem: na horizontal. 
Característica: empilhável. Selo 
de homologação: declaração 
de conformidade (ÜHP) segundo a lista 

11 | Proteções contra queda de bidões
11 |  Nº 523 526 6F € 59.90 

 13 14 15
Largura da armação mm 270 375 470
Altura da armação mm 520 780 820
Comprimento da armação mm 360 520 520
Para recipientes com dimensões l 5 20 / 25 50 / 60
  N.º

 €
 713 997 6F

89.90
 713 999 6F

104.90
 714 312 6F

129.-

• Para o esvaziamento/trasfega seguro 
e simples de vasilhas para recipientes 
mais pequenos

• Trocar e fixar as vasilhas com 
segurança, construção robusta 
em chapa de aço galvanizada a fogo

• Operação através de barra 
basculante – preparado para montagem 
na parede

Cor: galvanizado. Superfície: galvanizado 

a fogo. Material: chapa de aço. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

13 – 15 | Basculadores de vasilhas

de regras de construção A, parte 1 DIBt, 
Berlim. 

Capacidade de bidões: 1 x 200 l. Largura 
total: 980 mm. 

8 |  Nº 909 528 6F € 389.- 

Capacidade de bidões: 2 x 200 l. Largura 
total: 1380 mm. 

9 |  Nº 523 380 6F € 489.- 

Capacidade de bidões: 3 x 60 l. Largura 
total: 1380 mm. 

10 |  Nº 523 429 6F € 529.- 

8 – 10 | Armações para empilhamento 
de bidões

Estantes para bidões/
recipientes pequenos sem 
cubas

Armações para 
empilhamento sem 
cubas coletoras

Basculador sem 
vasilha
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