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•  a gyúlékony és vizet veszélyeztető 
anyagokat tartalmazó hulladékok 
gyűjtéséhez

• önzáró fedél
• a fenékszellőztetés véd a túlmelegedéstől 

és az öngyulladástól
• szép formatervezés 

 Acél vagy rozsdamentes acéllemezből 
készült stabil és robusztus 
hulladékgyűjtő. Széles pedállal 
és a kiürítést megkönnyítő nagy 
fogantyúval van ellátva.
A biztonsági öntapadó címke tartozék. 

térfogat l 35 50 65

ma × sz × mé mm 490 × 440 × 425 535 × 495 × 460 580 × 535 × 490
acéllemez sz. 2G 887 199 2G 887 201 2G 887 203

Ft 49.800,- 65.000,- 72.900,-
nemesacél sz. 2G 887 200 2G 887 202 2G 887 205

Ft 73.900,- 90.300,- 101.000,-

 BIZTONSÁGI EDÉNY GYÚLÉKONY ANYAGOK GYŰJTÉSÉHEZ 

 Tűzvédelem közvetlenül a munkahelyen 

 Acéllemezből
Horganyzott és piros porszórt festékkel 
befestett acéllemez. 

 Nemesacélból
Ellenáll az agresszív és gyúlékony 
anyagoknak. 

•  lineáris polietilénből (HDPE) 
készül, kék színben

• veszélyes hulladékok 
begyűjtéséhez, tárolásához és 
megsemmisítéséhez (fertőző 
hulladék, használt elemek stb.)

• speciális tömítéssel ellátott 
fedéllel együtt szállítjuk

• kétféle méretben 

 EDÉNYEK VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSÉHEZ 

 Az edény kétféle zárási móddal rendelkezik: enyhe nyomással, amely 
után a fedél újra nyitható és újabb hulladékot lehet betenni, illetve erős 
fedéllenyomás esetén a fedél véglegesen bezárul. 

magasság mm 372 664

átmérő mm 390 390
fenékátmérő mm 314 322
szélesség mm 450 450
térfogat l 30 60
teherbírás kg 9 18
teherbírás egymásra rakva kg 18 36
csomagolási egység db 5 5

sz. 2G 754 446 2G 754 448
Ft 22.000,- 30.400,-

 garancia    5 év 

•  horganyzott acéllemez
• önzáró fedéllel
• a gyúlékony vagy környezetre veszélyes 

folyadékokkal (oldószerek, olajok, 
ragasztók stb.) átitatott tisztítóanyagok, 
rongyok és papírok gyűjtésére

• a fedél kézzel vagy praktikus pedállal 
nyitható 

 Robusztus és stabil, 
galvanizált acéllemezből 
készült. A fenékszellőztetés 
véd a túlmelegedéstől és az 
öngyulladástól. Széles fedélnyitó 
pedál. Fogantyú a mozgatáshoz és 
szállításhoz. 

típus ➀ ➁ ➂ ➃
térfogat l 20 34 34 52 80 80
átmérő × magasság mm 302 × 403 354 × 464 354 × 464 408 × 514 467 × 595 467 × 595
nyitás kivitele mm taposópedál mecha-

nizmus
taposópedál mecha-
nizmus

kézi nyitás taposópedál mecha-
nizmus

taposópedál mecha-
nizmus

kézi nyitás

standard sz. 2G 761 236 2G 761 237 2G 761 241 2G 761 238 2G 761 239 2G 761 243
Ft 48.400,- 56.200,- 59.400,- 70.200,- 118.000,- 113.000,-

SoundGard™ sz. 2G 170 656 2G 170 657 - 2G 170 658 2G 170 659 -
Ft 50.200,- 58.800,- - 71.700,- 121.000,- -

 SoundGard™ – Speciális hangtompító alátéttel szerelt fedélzáró rendszer. 
Csökkenti a zavaró zajokat, komfortosabbá teszi a munkahelyet. Ideális 
megoldás laboratóriumok részére. 

 BIZTONSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ KOSÁR 

 garancia 10 év 

 SoundGard™ fedélkivitel – a fedél lassan, 
tompítva és csendesen zárul le. Az edény és 
a fedél felületvédelme ezüst színű festék. 

 Standard fedélkivitel – kézzel vagy 
praktikus pedállal nyitható. Piros színű 
festékbevonat. 

 V E S Z É L Y E S A N Y A G  T Á R O L Á S 


