Oblast použití

Vany

Hasiči

Doprava

Moře

Průmysl

Stavba

Hobby

Skládací
vany
Cargo EUR
a Cargo DP

PATENTED

Voda, půda, les

Vana je určena
ke krátkodobému skladování
technických kapalin, ropných
produktů a chemikálií
v případě havárie. Dále
je použitelná jako prevence
při manipulaci se sudy
a kanystry umístěnými
na paletách.

q Optimalizovaný rozměr vany pro
přesné sestavení kolem palety

q Snadná manipulace

s vanou s vysokozdvižným
či paletovým vozíkem

q Varianta s úchyty nebo bez úchytů
q Nádrž pro 210/300 litrů během
několika sekund

q Integrovaný ukazatel výšky hladiny
zachytávané látky

q Možnost vybavení výpustným
otvorem a kulovým ventilem

Cargo EUR Plus
s manipulačními
úchyty

Cargo EUR bez
manipulačních
úchytů

Tvarem a velikostí speciálně
vyvinuté pro aplikaci
v průmyslu a dopravě
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Použití

Příklady
použití

Detail
manipulačního
úchytu

Detail
háčku

Rohy nejsou svařené, proto
umožňují pohodlné sestavení
vany kolem palety

Detail
skládání rohů

Možnost
vybavení
vany
výpustným
otvorem
a kulovým
ventilem

Varianty produktu

Technické detaily

Vany Cargo jsou standardně
dodávány ve dvou rozměrech,
v modré barvě a ve variantě
s postranními úchyty (Cargo EUR
Plus, Cargo DP Plus) nebo bez
úchytů (Cargo EUR, Cargo DP).

Vany jsou samonosné, vyrobené z PVC se speciální povrchovou úpravou (PES/PVC 680 g/m²).
Materiál odolává ropným produktům a kyselinám (viz. Listina chemické odolnosti v příslušné
kapitole v závěru katalogu). Do boků van jsou zavařeny odlehčené výztuhy pro zpevnění
tvaru. Teplotní rozsah použití vany je -30 °C až +70 °C.
Taška na vanu je standardní součástí výrobku. Jako doplňkové příslušenství nabízíme
speciální podložku pod dno vany.

Výrobek
je chráněný
užitným vzorem
č. 31294 u Úřadu
průmyslového
vlastnictví.
PATENTED
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Název

ET 061 CARGO EUR

ET 062 CARGO DP

Rozměry nádrže (mm)

1240 × 840 × 225

1240 × 1240 × 225

Objem (l)

210

300

Rozměry plachty (mm)

1700 × 1300

1700 × 1700

Rozměry balení (mm)

700 × 460 × 80

840 × 460 × 80

Hmotnost (kg)

5,5

7

Taška ET 07 (mm) – standardní součást výrobku

770 × 550

890 × 550

Podložka ET 09 (mm)

1300 × 1300

1300 × 1300

Možnost výpustného otvoru D25

ano

ano

Možnost kulového ventilu D25

ano

ano

Možnost hadice s otvorem D25

ano

ano

Technické údaje

Příslušenství
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