VEILIG OMGAAN MET OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

BELADINGSSYSTEEM VOOR VATENKAST
Vatbeladingssysteem voor brandwerende vatenkast
model XL90.222.155
Met behulp van het vatbeladingsysteem kunnen 2 x 200
liter vaten (300 kg) eenvoudig en veilig met de hand in de
vatenkast worden geplaatst.
Vaten kunnen door een takel of heftruck op de
transporttafel worden geplaatst. De transporttafel met vat
kan veilig met een pompwagen naar de plaats van
bestemming worden getransporteerd.
Het beladingssysteem bestaat uit:
1 x Transporttafel
Afmeting: ca. 800 x 630 x 1260 mm (LXBXH)
Bovenkant rollers ca. 532 mm
Rollers: 63 mm
Transporttafel met rollers en rolelementen in de kast
De transporttafel is voorzien van twee U-profielen
geschikt voor een pompwagen, in hoogte verstelbare
poten een duwbeugel en rollers. Het vat wordt geborgd
door een beveiliging in de rollers en een vatvergrendeling aan de duwbeugel.
Met behulp van de stelpoten wordt de bovenkant van de rollers gelijk gesteld met de rollers in de kast.
1x dubbel Rolelement
Afmeting ca. 800 x 670 mm
Voor plaatsing in de kast worden een dubbel rolelement mee geleverd. Het rolelement kan direct op het rooster van de opvangbak
worden geplaatst. Elk rolelement is voorzien van een beveiliging in de rollers, zodat een vat niet onverwachts van de rollers kan
aflopen.

Uitvoeringsvarianten
1.

Metaal, gestraald en gecoat RAL 5022
Rollen, verzinkt
Bestel nr. 51-1616

2.

RVS onbehandeld, volledig afgelast,
lassen gezuurd (niet geslepen)
Rollen, verzinkt
Bestel nr. 51-1617
Optioneel met RVS rollen
Bestel nr. 51-1618

Weet u niet zeker hoe u omgaat met uw gevaarlijke
stoffen?
Asecos experts adviseren u graag individueel en
kosteloos over onze producten en diensten - vraag onze
gratis documentatie aan neem contact op met één van
onze experts bel direct: +31 (0) 172 50 64 76
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