POJEMNIKI NA SÓL I PIASEK

Zbiorniki do składowania piasku i soli w miejscach ruchu pieszych na terenie przystanków komunikacji miejskiej,
na stacjach kolejowych i parkingach. Ustawiane w okresie zimy pojemniki na piasek i sól pomagają w zabezpieczeniu
oblodzonych dróg i chodników. Dzięki zastosowaniu w produkcji wysokiej jakości polietylenu ograniczono do minimum
niebezpieczeństwo przeniknięcia do gleby przechowywanej w pojemniku soli. Specjalnie zaprojektowana forma
pozwala na ich łatwe magazynowanie i instalację.

DANE TECHNICZNE - WYMIARY
Art. nr

Pojemność
(kg)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm)

GB 50

50

590

540

500

GB 100

100

720

660

590

GB 150

150

860

740

810

GB 300

300

1090

970

1030

Kolor:

żółty, zielony, niebieski, czerwony

Niezawodność - sprawdzona
konstrukcja, brak części metalowych

Profilowana klapa - specjalnie
wyprofilowany kształt klapy
pojemnika powoduje zamierzony
i łatwy spływ wody deszczowej.

Trwałość - gwarancja
mocnej i sztywnej
konstrukcji.

POJEMNIKI NA SÓL I PIASEK

nierdzewne zawiasy
łączą pokrywę umożliwiającą
sztaplowanie z pojemnikiem

dla zabezpieczenia towaru
seryjnie montuje się zamknięcia

o

otwór spustowy
do poboru np. piasku

Pojemniki uniwersalne wykonane są z trwałego materiału, odpornego
na działanie promieni UV, przystosowanego do pracy
o
o
w temperaturze od -30 C do +70 C. W różnorodnym zastosowaniu
ich mocna konstrukcja gwarantuje długotrwałość w warunkach zimowych.

możliwość użytkowania
ze strony czołowej lub bocznej

DANE TECHNICZNE - WYMIARY
Pojemniki na sól i piasek

Dane techniczne

Art.-Nr.

Wymiar zewnętrzny
wewnętrzny

Opis

81021540 pojemnik uniwersalny 210 L,
zielony/czarny, 4 nóżek/stóp

790 x 605 x 775

81011540 pojemnik uniwersalny 400 L,
zielony/czarny, 4 nóżek/stóp

945 x 725 x 930

81391540 pojemnik uniwersalny 650 L,
zielony/czarny, 5 nóżek/stóp

1195 x 905 x 930

Waga
(kg)

Materiał
kolor

13,5

HDPE

210

210

21

HDPE

400

400

30,5

HDPE

650

650

725 x 540 x 575

875 x 695 x 705

1120 x 830 x 705

Pojemność
(litry)

Ładowność
(kg)

ZASUWNIA DO GRUZU - ZAGRODY

zagroda - zabezpieczenie
imprezy lub placu budowy

wytrzymała konstrukcja żebrowa
odporna na ścieranie, możliwość
montażu do 10 elementów

zasuwnia do gruzu budowlanego
z elementem wlotowym,
ocynkowane łańcuchy

