
Skládací 
průmyslový 
trychtýř IFF

Slouží jako záchytný trychtýř 
pro mobilní nasazení v těžko 
přístupných místech, případně 
ve výškách (prasklé potrubí, 
apod.). Dá se používat 
samostatně nebo zavěšený 
na speciální výškově 
nastavitelný stojan. Nasazení 
trychtýře na háčky v rozích 
stojanu je rychlé a snadné.

	q Přenosný, skladný, lehký

	q 4 ucha v rozích pro snadnou 
manipulaci nebo zavěšení ve výšce

	q Použitelný samostatně nebo 
zavěšený na speciální stojan

	q Snadná údržba

	q Nízká cena

Pro mobilní 
nasazení v těžko 
dostupných místech
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Příklady 
použití

Nasazení trychtýře 
na háčky v rozích 
stojanu je rychlé 
a snadné

Rozložený  
stojan

Koncovky (zleva): 
C52 hliník, nerez, mosaz

Název Objem (l) Hmotnost (kg) Rozměry balení (mm)

Pro IFF 01 (velký trychtýř):

IFF 01 Skládací průmyslový trychtýř C52 – spojka hliník (standard) 140 1,9 560 × 310 × 130

IFF 05 Skládací průmyslový trychtýř C52 – spojka mosaz (za příplatek) 140 2,3 560 × 310 × 130

IFF 06 Skládací průmyslový trychtýř C52 – spojka nerez (za příplatek) 140 2,35 560 × 310 × 130

Pro IFF 07 (malý trychtýř):

IFF 07 Skládací průmyslový trychtýř D25 – spojka hliník 10 0,5 600 × 420 × 50

Příslušenství k velkému trychtýři IFF 01:

IFF 03 Taška na trychtýř 0,2 350 × 260 × 50

IFF 02 Skládací stojan 11,3 850 × 160 × 120

IFF 04 Taška na stojan 0,15 350 × 260 × 50

Příslušenství k malému trychtýři IFF 07:

IFF 08 Taška na trychtýř 0,15 350 × 260 × 50

IFF 09 Hadice s oboustrannou koncovkou D25, délka 5 m 1,3 600 × 420 × 50

Hasičská koncovka 
C52 (hliník)

Pro manipulaci 
slouží 4 ucha 

umístěná v rozích 
trychtýře

Přes manipulační ucha je 
možné trychtýř uchytit 

přímo na potrubí

Technické detaily
Materiál je odolné PVC se speciální povrchovou úpravou vyztužené polyetylenovou tkaninou, 
standardně v červené barvě (jiné barvy na přání za příplatek). Je odolný vůči technickým kapalinám, 
chemikáliím a veškerým ropným produktům jako otopný olej, nafta, hydraulické oleje, benzín, aj. 
(viz. Listina chemické odolnosti v příslušné kapitole v závěru katalogu). 
Standardně je trychtýř dodáván s hasičskou koncovkou C52 (hliník). Varianty nerez a mosaz 
za příplatek.
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