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 DE WERELD, DIE ONS BEWEEGT 
... draait rond gevaarlijke sto�en.

asecos zorgt ervoor dat gevaarlijke sto�en in 
onze dagelijkse werkomgeving op de juiste 
manier worden opgeslagen en veilig worden 
gehanteerd. De best mogelijke bescherming 
van mens en milieu is onze eerste prioriteit. 
Gedreven door dit streven, ontwikkelden we 
in 1994 de eerste veiligheidskast met 
een brandwerendheid van 90 minuten
voor de opslag van ontvlambare vloeisto�en. 
Wat toen een technische revolutie in 
de sector was, is nu de algemeen aan-
vaarde technische norm geworden. De 
producten van asecos bieden kwali-
teit, innovatie en veiligheid, waarbij de 
nadruk op het profijt van de klant ligt.

asecos is ‘s werelds grootste fabrikant van 
veiligheidskasten en hanteert de Europese 
norm EN 14470 deel 1 en deel 2. We zijn 
experts in de opslag van, omgang met en 
extractie van gevaarlijke sto�en en kunnen 
onze klanten daardoor totaaloplossing-
en bieden: Zo kunnen klanten niet alleen bij 
ons terecht voor de productie en het daarop-
volgende onderhoud van innovatieve oplos-
singen die volgens de hoogste normen zijn 
gecertificeerd, maar ook profiteren van de 
diepgaande kennis van onze medewerkers. 
We combineren kwaliteit en vakkennis om 
onze klanten optimale oplossingen voor hun 
behoeften te bieden. 

In deze catalogus vindt u een ruim aanbod 
aan hulpmiddelen voor het veilig omgaan 
met en opslaan van gevaarlijke sto�en, waar-
mee u uw werkproces kunt vereenvoudigen.

Uiteraard staan onze deskundigen voor uw 
klaar om uw vragen persoonlijk te beant-
woorden.

Al onze contactgegevens vindt u
op www.asecos.nl.

Daarnaast vindt u nog veel meer producten voor een 
veilige opslag en afzuiging van gevaarlijke sto�en op 
werkplekken in onze totaalcatalogus ‘Veilig werken 
met gevaarlijke sto�en: opslag, ventilatie, handling’ 
op www.asecos.com.
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In veel bedrijven en laboratoria vormt het gebruik van gevaarlijke sto�en een onvermijdelijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. 
Wanneer bedrijven met gevaarlijke sto�en omgaan, dragen exploitanten en gebruikers een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van 
mens en milieu.

Een onjuiste opslag van gevaarlijke sto�en brengt verschillende risico’s met zich mee voor mensen, het milieu en eigen-
dommen:
• Branden en ontplo�ngen die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een onjuiste opslag van brandbare vloeisto�en en gassen
• Verontreiniging van bodem, grondwater en oppervlaktewateren door bijvoorbeeld verontreinigd bluswater of lekkage. Zo kan één 

druppel olie tot 1.000 liter water verontreinigen, waardoor een zogenaamde ‘kleine lekkage’ tot ernstige milieuschade leidt
• Bedrijfsstilstand of, erger nog, faillissement door de verwoesting van gebouwen en laboratoria na een brand (na een brand gaat 

ongeveer 80% van de getro�en bedrijven failliet)
• Gevaar voor mensenlevens

Het tre�en van bijzondere maatregelen bij de binnen- en buitenopslag van gevaarlijke sto�en tijdens de dagelijkse werkzaamheden is 
echter niet afdoende; met name bij de hantering van deze sto�en moeten beschermende maatregelen voor mens en milieu een topprio-
riteit zijn. Overal waar materiaal wordt vervoerd, verwerkt en in of uit de opslag wordt verplaatst, bestaat een verhoogd risico op schade. 
Bovendien gelden er strengere voorwaarden wanneer het vervoerde materiaal uit gevaarlijke sto�en bestaat. Een onjuiste omgang met 
of beschadiging van de container kan een ongecontroleerde lekkage van gevaarlijke sto�en veroorzaken en vaak verwoestende gevolgen 
met zich meebrengen.

Bedrijfseigenaren en leidinggevenden moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van omgaan 
met en opslaan van gevaarlijke sto�en en zich regelmatig de volgende vragen stellen:
• Ben ik op de hoogte van de wettelijke voorschriften voor gevaarlijke sto�en?
• Leef ik deze voorschriften na?
• Voldoe ik aan mijn zorgplicht voor mens en milieu?

Op de volgende pagina’s vindt u tal van producten die de opslag van en omgang met gevaarlijke sto�en veiliger maken en 
het werkproces vereenvoudigen.

 OPSLAG VAN EN OMGANG MET 
 GEVAARLIJKE STOFFEN: ZIJN ZE VEILIG? 



Opslag en hantering van gevaarlijke materialen binnen en buiten
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• 60 liter verpakkingen/vaten • 200 liter vaten • 1.000 liter containers

• Voor plaatsing op de vloer of op 
euro- / chemiepallets

• Met bodemvrijheid voor verplaatsen 
m.b.v. vorkheftruck of pompwagen

• Verrijdbaar d.m.v. wieltjes en duw-
beugel

• Bescherming van een groot vloerop-
pervlak

Opvangbakken

De juiste opvangbak voor uw toepassing

Welke gevaarlijke sto�en moeten worden opgeslagen? De eigenschappen van de gevaarlijke stof bepalen het 
materiaal van de opvangbak:

Welke emballage moet worden opgeslagen?

Bij de opslag van gevaarlijke sto�en moet de opvangbak over voldoende opvangcapaciteit beschikken. Afhanke-
lijk van of kleine verpakkingen, 60 of 200 liter vaten, 1.000 liter containers of verschillende emballagevormen 
samen moeten worden opgeslagen, het asecos assortiment biedt een passende opvangbak.

Welke toepassing is vereist?

Onze opvangbaksystemen bieden u maximale flexibiliteit.

Opslag van ontvlambare en / of milieuschadelij-
ke sto�en zoals oliën en verf

Opvangbakken van staal 
naar keuze in gelakte of 
verzinkte uitvoering

Opslag van niet-brandbare, milieuschadelijke, 
agressieve sto�en zoals zuren en logen

Opvangbakken van kunststof
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Vloerelementen

Opvangbakken | staal

Een overzicht van opvangbakken van staal



Bestelnr. 39976

1) 2) zonder inzetrooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 250 x 400 x 95 5 50 39971 39972
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 250 x 600 x 95 7 50 39973 39974
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 500 x 400 x 95 10 50 39975 39976
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 500 x 600 x 95 15 50 39977 39978
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 987 x 400 x 95 20 100 39979 39980
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 987 x 600 x 95 30 100 39981 39982
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 250 x 400 x 95 5 50 39983 39984
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 250 x 600 x 95 7 50 39985 39986
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 500 x 400 x 95 10 50 39987 39988
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 500 x 600 x 95 15 50 39989 39990
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 987 x 400 x 95 20 100 39991 39992
Opvangbak voor kleinemballage roestvast staal 987 x 600 x 95 30 100 39993 39994

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau
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Bestelnr. 39971 Bestelnr. 39978 Bestelnr. 39982

Bestelnr. 39985 Bestelnr. 39990 Bestelnr. 39994

Opvangbakken voor kleinemballage | (roestvast) staal

Staal of roestvrij staal opvangbakken voor kleinem-
ballage

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeisto�en van alle gevarenklassen
• Ideaal voor gebruik op de werkplek, bijv. op de werkbank
• Stevige kunststof voetjes beschermen tegen corrosie en 

beschermen werkoppervlakken en vloeren

Flexibel
• Directe opslag in de opvangbakpallet of op het opslagniveau

Optimale bescherming tegen corrosie
• Van hoogwaardig staal met poedercoating, naar keuze met 

gegalvaniseerde geperforeerd inzetrooster, of van roestvrij 
staal, naar keuze met geperforeerd inzetrooster van roestvrij 
staal
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Opvangbakken voor kleinemballage | staal

Bestelnr. 40006

Bestelnr. 39998 Bestelnr. 40002 Bestelnr. 40007

Bestelnr. 40008 Bestelnr. 40004 Bestelnr. 40000

1) 2) zonder rooster inzetrooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 392 x 392 x 200 20 50 39995 39996 39997
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 584 x 392 x 200 30 75 39998 39999 40000
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 774 x 392 x 200 40 100 40001 40002 40003
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 774 x 584 x 200 65 150 40004 40005 40006
Opvangbak voor kleinemballage staal met epoxy coating 774 x 774 x 200 90 200 40007 40008 40009

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van staal voor kleinemballage

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeisto�en van alle gevarenklassen
• Ideaal voor gebruik op de werkplek, bijv. op de werkbank
• Stevige kunststof voetjes beschermen tegen corrosie en 

beschermen werkoppervlakken en vloeren

Flexibel
• Directe opslag in de opvangbakpallet of op het opslagniveau

Optimale bescherming tegen corrosie
• Gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat staal voor optimale 

bescherming tegen corrosie, naar keuze met een rooster van 
PE of gegalvaniseerd geperforeerd inzetrooster als opslag-
niveau
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Opvangbakken | staal

Bestelnr. 11947

Bestelnr. 11946 Bestelnr. 11942

Bestelnr. 2516 Bestelnr. 2517

1) 2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak staal met epoxy coating 635 x 785 x 178 60 400 11945 11943
Opvangbak verzinkt staal 635 x 785 x 178 60 400 11944 11942
Opvangbak staal met epoxy coating met pootconstructie 635 x 785 x 278 60 400 11949 11947
Opvangbak verzinkt staal met pootconstructie 635 x 785 x 278 60 400 11948 11946
Opvangbak staal met epoxy coating met pootconstructie 815 x 885 x 478 217 400 9844 2516
Opvangbak verzinkt staal met pootconstructie 815 x 885 x 478 217 400 9843 2517

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van staal

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeisto�en van alle gevarenklassen

Flexibel
• Opslag direct in de bak of op het rooster
• Optimale corrosiebescherming door hoogwaardige galvanisatie 

of poedercoating

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak
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Opvangbakken | staal

Bestelnr. 2513

Bestelnr. 2512 Bestelnr. 2508

Bestelnr. 2504 Bestelnr. 2505

1) 2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak staal met epoxy coating 815 x 1235 x 255 205 800 2500 2504
Opvangbak verzinkt staal 815 x 1235 x 255 205 800 2501 2505
Opvangbak staal met epoxy coating met pootconstructie 815 x 1235 x 355 205 800 2508 2512
Opvangbak verzinkt staal met pootconstructie 815 x 1235 x 355 205 800 2509 2513

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van staal

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeisto�en van alle gevarenklassen

Flexibel
• Opslag direct in de bak of op het rooster
• Optimale corrosiebescherming door hoogwaardige galvanisatie 

of poedercoating

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak
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Opvangbakken | staal

Bestelnr. 2515 Bestelnr. 2510

Bestelnr. 2520

Bestelnr. 2514

1) 2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak staal met epoxy coating 1210 x 1236 x 290 220 1600 2510 2514
Opvangbak verzinkt staal 1210 x 1236 x 290 220 1600 2511 2515
Opvangbak staal met epoxy coating 815 x 2470 x 250 225 1600 - 2520
Opvangbak verzinkt staal 815 x 2470 x 250 225 1600 - 2521
Opvangbak staal met epoxy coating 816 x 2470 x 355 420 1600 - 23039
Opvangbak verzinkt staal 816 x 2470 x 355 420 1600 - 23040
Opvangbak staal met epoxy coating 1210 x 2455 x 250 340 3200 - 2522
Opvangbak verzinkt staal 1210 x 2455 x 250 340 3200 - 2523

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van staal

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeisto�en van alle gevarenklassen

Flexibel
• Opslag direct in de bak of op het rooster
• Optimale corrosiebescherming door hoogwaardige galvanisatie 

of poedercoating

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak
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Opvangbakken | toebehoren

Toebehoren

Verzinkte vatenbok voor 1 vat van 
50/60 liter of 200 liter, B x D x H (mm): 
600 x 600 x 380
Bestelnr. 2560

Verzinkte vatenbok voor 2 vaten van 
50/60 liter of 200 liter, B x D x H (mm): 
1160 x 600 x 380
Bestelnr. 2561

Verzinkte vatenbok voor 3 vaten van 50/60 
liter, B x D x H (mm): 1160 x 600 x 380
Bestelnr. 2562

Vatenbok van polyethyleen
voor plaatsing op het rooster, variabel voor 1x 
60 liter vat of 1x 200 liter vat, door 180° te 
draaien
Bestelnr. 9875

Vatenwig van PE maakt het mogelijk om 
stalen of kunststof vaten van 200 liter onder 
een hoek te plaatsen die optimaal is voor het 
legen met een vatpomp B x D x H (mm): 217 
x 214 x 97
Bestelnr. 12124

Transportzekeringsset voor verrijdbare 
opvangbak voor 2 vaten met rooster
Set bestaat uit een veiligheidsspanband en 
houder voor twee vaten
Bestelnr. 34829

SpillGuard
• Lekdetectiesysteem voor ATEX-zone 0
• Zeer resistente en elektrisch geleidende behuizing
• Detecteert op betrouwbare wijze gevaarlijke lekkages
• Akoestisch en optisch alarm gedurende tenminste 24 uur in geval van contact met gevaar-

lijke vloeisto�en
• Regelmatig optisch signaal (rode led) duidt op een correcte werking
• Akoestisch signaal geeft tijdig aan dat vervanging nodig is aan het einde van de levensduur 

(tot 5 jaar)
• ATEX-markering: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Uitwendige afmetingen Ø x H (mm): 110 x 40
Bestelnr. 39036
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Opvangbakken | staal | verrijdbaar

Bestelnr. 2558

Bestelnr. 2557 Bestelnr. 2556

Bestelnr. 14302 Bestelnr. 22746

1) 2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar 1275 x 635 x 890 65 300 23041 14302
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar 1275 x 635 x 890 65 300 23042 22476
Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar 1350 x 815 x 995 217 400 - 2556
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar 1350 x 815 x 995 217 400 - 2555
Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar 1700 x 815 x 995 217 800 - 2558
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar 1700 x 815 x 995 217 800 - 2557

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Beweegbare Opvangbakken van staal

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeisto�en van alle gevarenklassen

Flexibel
• Opslag direct in de opvangbak of op het rooster
• Naar keuze in gelakte of volledig verzinkte uitvoering

Mobiele uitvoering
• Beweegbaar met wielen van polyamide
• Duwbeugel voor comfortabel intern verplaatsen
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Bestelnr. 40016

Bestelnr. 40017 Bestelnr. 40014

Bestelnr. 40012 Bestelnr. 40013

1) 2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1275 x 635 x 890 65 300 40010 40012
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1275 x 635 x 890 65 300 40011 40013
Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1350 x 815 x 995 217 400 - 40014
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1350 x 815 x 995 217 400 - 40015
Opvangbak staal met epoxy coating verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1700 x 815 x 995 205 800 - 40016
Opvangbak verzinkt staal verrijdbaar, elektrisch geleidende wielen 1700 x 815 x 995 205 800 - 40017

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van staal

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke en 

ontvlambare vloeisto�en van alle gevarenklassen

Flexibel
• Opslag direct in de bak of op het rooster
• Naar keuze in gelakte of geheel verzinkte uitvoering

Mobiele uitvoering
• Verrijdbaar met elektrisch geleidende wielen
• Duwbeugel voor comfortabel intern verplaatsen
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Opvangbakken | staal | voor IBC’s

Bestelnr. 8808

Bestelnr. 19232
Bestelnr. 8856

Bestelnr. 8853 Bestelnr. 2577

incl. tapplatform B x 
D x H (mm)

1) 2) zonder 1x

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

IBC station staal met epoxy coating 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1000 2000 19232 8809
IBC station verzinkt staal 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1000 2000 13626 8857
Inzetopvangbak 1230 x 1630 x 565 2577 2577
Kannendrager 360 x 365 x 300 - 8853
IBC station staal met epoxy coating 1300 x 1120 x 1040 1120 x 1300 x 1493 1000 2000 8854 8856
IBC station verzinkt staal 1300 x 1120 x 1040 1120 x 1300 x 1493 1000 2000 8807 8808
Inzetopvangbak 1107 x 1162 x 883 8855 8855
Kannendrager 364 x 452 x 374 - 40018

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

aftapplatform

Opvangbakken van staal

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen

Flexibel
• Optimaal geschikt voor de opslag van IBC
• PE-inzetbak optioneel verkrijgbaar, daardoor verhoogde corro-

siebescherming bij opslag van agressieve opslagmedia
• In combinatie met aftapplatform te gebruiken als vul- of 

doseerstation (opvangbak zonder rooster)
• Naar keuze in gelakte of geheel verzinkte uitvoering

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak
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Bestelnr. 23048

Bestelnr. 8851 Bestelnr. 22578

Bestelnr. 40019 Bestelnr. 9212

incl. tapplatform B x 
D x H (mm)

1) 2) zonder 1x 2x 3x

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

IBC station staal met epoxy coating 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 1000 4000 8851 25577 22579 -
IBC station verzinkt staal 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 1000 4000 8806 22578 12169 -
Inzetopvangbak 2186 x 1161 x 435 9212 9212 9212 9212
IBC station staal met epoxy coating 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 1000 6000 23043 23044 23046 23048
IBC station verzinkt staal 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 1000 6000 22623 23045 23047 23049
Inzetopvangbak 3265 x 1160 x 275 40019 40019 40019 40019
Kannendrager 364 x 452 x 374 - 40018 40018 40018

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

aftapplatform

Opvangbakken van staal

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen

Flexibel
• Optimaal geschikt voor de opslag van IBC
• PE-inzetbak optioneel verkrijgbaar, daardoor verhoogde corro-

siebescherming bij opslag van agressieve opslagmedia
• In combinatie met aftapplatform te gebruiken als vul- of 

doseerstation (opvangbak zonder rooster)
• Naar keuze in gelakte of geheel verzinkte uitvoering

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak



Toebehoren B x D x H (mm) Bestelnr.

Verbindingselement 1320 x 45 x 40 2587
Verbindingselement 1820 x 45 x 40 2588
Verbindingselement 2820 x 45 x 40 2589
Oprijplaat 1320 x 720 x 78 2590
Oprijplaat 1820 x 720 x 78 2591
Oprijplaat 2820 x 720 x 78 2592
Oprijhoek 730 x 730 x 78 2596
Afstandhouder 25 x 120 x 77 2593
Randbevestiging 20 x 80 x 73 2594
Kruisverbinding 130 x 130 2595

1) 2) 450 kg 2000 kg

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 1362 x 1362 x 78 80 5000 2583 17758
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 1862 x 1362 x 78 110 5000 2584 14949
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 1862 x 1862 x 78 140 5000 27965 27966
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 2862 x 1362 x 78 170 5000 2585 10536
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 2862 x 1862 x 78 225 5000 2586 14491

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Wiellast
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Vloerelementen | staal verzinkt | hoogte 78 mm

Compacte en robuuste constructie
• Toegestaan voor de opslag van milieuschadelijke en ontvlambare vloeisto�en van alle gevaarsklassen overeenkomstig PGS 15, 

VLAREM, ARAB en CODEX

Flexibel
• Optimaal voor het vloeistofdicht maken van ruimtes ter voorkoming van bodemverontreiniging
• Gemakkelijk op te rijden dankzij geringe bouwhoogte van 78 mm
• Naar keuze wiellast van 450 kg of 2000 kg

Vloerelementen van verzinkt staal (hoogte 78 mm) met uitneembare, thermisch verzinkte roosters
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Toebehoren B x D x H (mm) Bestelnr.

Verbindingselement 470 x 45 x 40 8816
Verbindingselement 970 x 45 x 40 8817
Verbindingselement 1970 x 45 x 40 8818
Verbindingselement 2470 x 45 x 40 8819
Oprijplaat 450 x 1120 x 125 8820
Oprijplaat 950 x 1120 x 125 8821
Oprijplaat 1950 x 1120 x 125 8822
Oprijplaat 2450 x 1120 x 125 8823
Afstandhouder 25 x 120 x 123 8824
Randbevestiging 20 x 80 x 123 8825
Oprijhoek 1140 x 1140 x 125 8826
Kruisverbinding 130 x 130 2595

Vloerelementen | staal verzinkt | hoogte 123 mm

Vloerelementen van verzinkt staal (hoogte 123 mm) met uitneembare, thermisch verzinkte roosters

Compacte en robuuste constructie
• Toegestaan voor de opslag van milieuschadelijke en ontvlambare vloeisto�en van alle gevaarsklassen overeenkomstig PGS 15, 

VLAREM, ARAB en CODEX

Flexibel
• Ideaal voor opslag over het hele gebied met optimale aanpassing aan ruimtelijke vereisten
• Hoog opvangvolume dankzij een bouwhoogte van 123 mm
• Naar keuze wiellast van 450 kg of 2000 kg

1) 2) 450 kg 2000 kg

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 500 x 500 x 123 20 5000 8810 23064
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 1000 x 500 x 123 40 5000 8811 23065
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 1000 x 1000 x 123 80 5000 8812 17303
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 2000 x 1000 x 123 165 5000 8813 10479
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 2500 x 500 x 123 95 5000 8814 23066
Vloerelement verzinkt staal met verzinkt rooster 2500 x 1000 x 123 210 5000 8815 23067

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Wiellast
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Opvangbakken | PE

Een overzicht van opvangbakken van polyethyleen
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Bestelnr. 40037

Bestelnr. 40033 Bestelnr. 40039

Bestelnr. 40034 Bestelnr. 40040

1) 2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 995 x 395 x 90 20 200 40033
Rooster met lekindicator 40034
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 1265 x 395 x 90 26 200 40035
Rooster met lekindicator 40036
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 995 x 595 x 90 30 200 40037
Rooster met lekindicator 40038
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 1265 x 595 x 90 40 200 40039
Rooster met lekindicator 40040

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opvangbakken voor kleinemballage | PE

Opvangbakken van polyethyleen voor kleinemballage

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen
• Ideaal voor gebruik op de werkplek, bijv. op de werkbank

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
• Gemaakt van chemisch zeer resistent polyethyleenOptioneel 

leverbaar met PE rooster incl. lekkage-indicator



Bestelnr. 40028

22

Bestelnr. 40030 Bestelnr. 40024

Bestelnr. 40031 Bestelnr. 40023

Opvangbakken voor kleinemballage | PE

Opvangbakken van polyethyleen voor kleinemballage

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen
• Ideaal voor gebruik op de werkplek, bijv. op de werkbank

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
• Gemaakt van chemisch zeer resistent polyethyleen
• Optioneel leverbaar met PE rooster incl. lekkage-indicator

1) 2) zonder rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 400 x 400 x 180 20 50 40021 40022
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 592 x 400 x 180 30 75 40023 40024
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 784 x 400 x 180 40 100 40025 40026
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 784 x 784 x 180 80 200 40027 40028
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 1170 x 785 x 180 120 300 40029 40030
Opvangbak voor kleinemballage polyethyleen 1168 x 1168 x 180 180 450 40031 40032

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau
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Bestelnr. 18074Bestelnr. 18074

Bestelnr. 18447 Bestelnr. 18073

Bestelnr. 18076 Bestelnr. 18077

1) 2) zonder verzinkt rooster PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak polyethyleen 725 x 525 x 235 60 150 18447 18448 18449
Opvangbak polyethyleen met pootconstructie 725 x 525 x 320 60 150 18073 18074 18075
Opvangbak polyethyleen verrijdbaar 725 x 525 x 330 60 120 18076 18077 18078

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken | PE

Opvangbakken van kunststof

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
• Optioneel verkrijgbaar met gegalvaniseerd rooster of PE rooster
• Als opvangbak voor directe plaatsing op de vloer of op een 

Europallet

Opvangbakken met poten
• Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak

Mobiele uitvoering
• Verplaatsbare wielen van polyamide
• Duwbeugel voor comfortabel intern verplaatsen
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Opvangbakken | PE

Bestelnr. 33054

Bestelnr. 33055 Bestelnr. 31861

Bestelnr. 33056 Bestelnr. 33057

1) 2)
zonder verzinkt 

rooster
PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak polyethyleen 865 x 1245 x 350 220 760 33052 33054 33055
Opvangbak polyethyleen verrijdbaar 865 x 1245 x 1060 220 620 33056 33057 33059
Opvangbak polyethyleen 1235 x 1235 x 275 255 950 31860 31861 31862

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van polyethyleen

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
• Optioneel verkrijgbaar met gegalvaniseerd rooster of PE rooster

Vlakke uitvoering
• Maakt de comfortabele opslag van de vaten en kleine verpak-

kingen mogelijk
• Hoogwaardige constructie, inwerkende krachten worden direct 

naar de bodem afgevoerd

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak

Mobiele uitvoering
• Verplaatsbare wielen van polyamide
• Duwbeugel voor comfortabel intern verplaatsen
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Bestelnr. 40045

Bestelnr. 40044 Bestelnr. 40046

Bestelnr. 40050 Bestelnr. 40049

1) 2)
zonder verzinkt 

rooster
PE rooster PE pallet(s)

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak polyethyleen 1330 x 930 x 385 220 800 40044 40045 40046 40047
Opvangbak polyethyleen 1330 x 1330 x 295 220 1600 40048 40049 40050 40051

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van polyethyleen

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen
• Extreem stabiele steunen in de opvangbak gegoten, voor 

plaatsing van roosters of pallets

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
• Optioneel verkrijgbaar met gegalvaniseerd rooster of PE rooster

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak



26

Opvangbakken | PE

Bestelnr. 40042

Bestelnr. 40043 Bestelnr. 40053

Bestelnr. 39195 Bestelnr. 40052

1) 2)
zonder verzinkt 

rooster
PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opvangbak polyethyleen 2520 x 900 x 350 520 1200 39194 39195 39196
Opvangbak polyethyleen 1720 x 1300 x 350 440 1200 40041 40042 40043
Opvangbak polyethyleen 918 x 1314 x 400 220 800 - - 40052
Opvangbak polyethyleen 1314 x 1349 x 400 340 1600 - - 40053

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van polyethyleen

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz..
• Optioneel verkrijgbaar met gegalvaniseerd rooster of PE rooster

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak

Modellen 40052 en 40053
• incl. PE rooster met geïntegreerde lekkage-indicator
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Bestelnr. 31404

Bestelnr. 31407 Bestelnr. 31411

Bestelnr. 31409 Bestelnr. 22460

1) 2)
zonder verzinkt 

rooster
PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Stellingopvangbak polyethyleen 1390 x 1315 x 315 315 31404 - -
Stellingopvangbak polyethyleen 1780 x 1315 x 315 400 31406 - -
Stellingopvangbak polyethyleen 2180 x 1315 x 315 480 31407 - -
Stellingopvangbak polyethyleen 2680 x 1315 x 315 600 31408 - -
Stellingopvangbak polyethyleen 2680 x 1315 x 490 1000 31409 - -
Stellingopvangbak polyethyleen om in te hangen 1780 x 1300 x 250 220 800 - 31410 22459
Stellingopvangbak polyethyleen voor plaatsing op langsliggers 2680 x 1300 x 190 220 800 - 22460 31411

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)
Opmerking bij 22459 en 31411: draagkracht geldt voor opslag van containers op pallets

Plaatsingsniveau

Opvangbakken | PE

Stellingopvangbakken van PE

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen

Flexibel
• Bruikbaar voor alle gangbare stellingbreedtes, gebruikt voor de 

opslag van gevaarlijke sto�en en daarom uit te voeren conform 
de wettelijke voorschriften

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak

Voor plaatsing op langsliggers
• Te plaatsen op de traversen
• Naar keuze met verzinkt of PE-rooster leverbaar
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Opvangbakken | PE | voor IBC

Bestelnr. 15477

Bestelnr. 13054 Bestelnr. 15480

1) 2) zonder PE pallet(s) Opstelvlak

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

IBC station polyethyleen 1380 x 1575 x 760 1000 2000 - - 13054
IBC station polyethyleen met aftapplek 1380 x 1800 x 760 1100 2000 - - 13055
IBC station polyethyleen 1430 x 1430 x 965 1100 2000 - 15477 -
IBC station polyethyleen 2260 x 1430 x 720 1100 4000 15479 15480 -

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van kunststof

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak

Modellen 13054 en 13055
• Naar keuze met geïntegreerde aftapplek
• Opstelvlak als steunvlak met zijdelingse opstaande randen, 

verhindert wegglijden van de IBC

Modellen 15477, 15479 en 15480
• Ideaal voor de opslag van 1.000 liter containers of kleine 

verpakkingen
• Naar keuze met geïntegreerd opstelplek van PE uitgevoerd als 

pallet
• Draagvermogen 2.000 kg per opstelplek afhankelijk van het 

eigen gewicht van de IBC
• Geschikt voor vloeisto�en met een soortelijk gewicht van ten 

hoogste 1.800 kg/m³
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Bestelnr. 24151

Bestelnr. 24158 Bestelnr. 24155

Bestelnr. 40054 Bestelnr. 24157

1) 2)
zonder verzinkt 

rooster
PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

IBC station polyethyleen 1280 x 1660 x 870 1000 2000 24150 24151 24154
IBC station polyethyleen met tapplek 1280 x 1910 x 860 1000 2000 24155 24156 24157
IBC station polyethyleen met tapplek 2460 x 1800 x 460 1000 4000 24158 24159 24160
IBC station polyethyleen met tapplek 3640 x 1800 x 450 1000 6000 38509 40054 33570

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van polyethyleen

Compacte en robuuste constructie
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen
• Naar keuze met geïntegreerd aftapplek

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.

Lepelsleuven
• Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege 

opvangbak



30

Opvangbakken | PE | voor IBC

Bestelnr. 38648 Bestelnr. 38647

Bestelnr. 38649

Bestelnr. 38650

1) 2) verzinkt rooster PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

IBC station polyethyleen 1980 x 1370 x 690 1000 2000 38647 38648
IBC station polyethyleen 2480 x 1320 x 580 1000 4000 38649 38650

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Opvangbakken van kunststof

Compacte en robuuste constructie
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke sto�en 

vloeisto�en van alle gevarenklassen
• Volledige bescherming tegen corrosie

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen en andere 
agressieve sto�en

Lepelsleuven
• Voor eenvouding verplaatsen van de lege opvangbak met 

behulp van een heftruck of palletwagen
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Toebehoren B x D x H (mm) Bestelnr.

Oprijplaat PE 790 x 1000 x 150 31400
Oprijplaat PE 8832
Oprijplaat PE 1090 x 1000 x 150 31401
Oprijplaat PE 1490 x 1000 x 150 31402
Oprijhoek PE 1000 x 1000 x 150 31403
Verbindingselement lengte 720 mm 23068
Verbindingselement lengte 1420 mm 8685
Verbindingselement lengte 2120 mm 23069
Verbindingselement lengte 2920 mm 8830
Afstandhouder 11262
Kruisverbinding 8831
Randbevestiging 8701

1) 2) verzinkt rooster PE rooster

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Vloerelement PE 790 x 790 x 150 60 800 31394 31395
Vloerelement PE 1500 x 790 x 150 125 800 17301 19234
Vloerelement PE 1500 x 1500 x 150 220 800 8827 8684
Vloerelement PE 2200 x 790 x 150 170 800 31396 31397
Vloerelement PE 2200 x 1500 x 150 355 800 19235 19236
Vloerelement PE 3000 x 790 x 150 235 800 31398 31399
Vloerelement PE 3000 x 1500 x 150 400 800 8828 8829

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Plaatsingsniveau

Vloerelementen | PE | hoogte 150 mm

Compact en robuust ontwerp, veilig en goedgekeurd
• Goedgekeurd voor de veilige opslag van milieuschadelijke sto�en

Flexibel
• Ideaal voor grote opslagruimtes
• Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
• Hoogte is 150 mm, groot opvangvolume
• Optioneel verkrijgbaar met rooster van verzinkt staal of polyethyleen
• Oprijplaten voor wiellasten tot 150 kg
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Vloerelementen | toebehoren

Toebehoren

Aftapopvangbak van polyethyleen voor 
IBC-opvangbakken
• In hoogte verstelbaar met 2 poten
• Veilig en netjes doseren
Afmetingen aftapopvangbak:
B x D x H (mm): 350 x 400 x 500
B x D (mm) uitwendig: 605 x 785
Bestelnr. 40055

Aftapopvangbak van polyethyleen voor 
IBC-opvangbakken
• Met 2 poten
• Veilig en netjes doseren
• Met bakjes voor deksels, trechters, lappen, 
etc.
Afmetingen aftapopvangbak:
B x D (mm) uitwendig: 605 x 785
Bestelnr. 40056

Uitloopverlengstuk voor IBC
• Geschikt voor IBC’s met een uitlaatopening 

van DN 50
• Inwendige schroefdraad DIN 61
Bestelnr. 9891

Verzinkte vatenbok voor 1 vat van 
50/60 liter of 200 liter, B x D x H (mm): 
600 x 600 x 380
Bestelnr. 2560

Verzinkte vatenbok voor 2 vaten van 
50/60 liter of 200 liter, B x D x H (mm): 
1160 x 600 x 380
Bestelnr. 2561

Verzinkte vatenbok voor 3 vaten van 50/60 
liter, B x D x H (mm): 1160 x 600 x 380
Bestelnr. 2562
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Vatenpallet van polyethyleen voor de horizontale opslag van 2 vaten van 200 liter
Eenvoudig vorkheftrucktransport door geïntegreerde lepelsleuven
Stapelbaar
B x D x H (mm): 1300 x 790 x 300
Bestelnr. 2678

Toebehoren

Vatenbok van polyethyleen
voor plaatsing op het rooster, variabel voor 1x 
60 liter vat of 1x 200 liter vat, door 180° te 
draaien
Bestelnr. 9875

Vatenwig van PE maakt het mogelijk om 
stalen of kunststof vaten van 200 liter onder 
een hoek te plaatsen die optimaal is voor het 
legen met een vatpomp B x D x H (mm): 217 
x 214 x 97
Bestelnr. 12124

Transportzekeringsset voor verrijdbare 
opvangbak voor 2 vaten met rooster
Set bestaat uit een veiligheidsspanband en 
houder voor twee vaten
Bestelnr. 34829

SpillGuard
• Lekdetectiesysteem voor ATEX-zone 0
• Zeer resistente en elektrisch geleidende behuizing
• Detecteert op betrouwbare wijze gevaarlijke lekkages
• Akoestisch en optisch alarm gedurende tenminste 24 uur in geval van contact met gevaar-

lijke vloeisto�en
• Regelmatig optisch signaal (rode led) duidt op een correcte werking
• Akoestisch signaal geeft tijdig aan dat vervanging nodig is aan het einde van de levensduur 

(tot 5 jaar)
• ATEX-markering: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Uitwendige afmetingen Ø x H (mm): 110 x 40
Bestelnr. 39036
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Tap-/opslagstations
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Tap-/opslagstation

met opvangbak van PE 
voor de opslag van milieus-
chadelijke sto�en van alle 
gevarenklassen

pagina 36

Tap-/opslagstation

met opvangbak van staal
voor de opslag van milieus-
chadelijke en ontvlambare 
sto�en van alle gevarenklas-
sen
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Vatenstelling - veilig 
opslaan en vullen

met opvangbak van PE 
voor de opslag van mili-
euschadelijke sto�en van 
alle gevarenklassen
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Vatenstelling - veilig 
opslaan en vullen

met opvangbak van staal
voor de opslag van mi-
lieuschadelijke en ont-
vlambare sto�en van alle 
gevarenklassen
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Tap-/opslagstation | staal | 3-voudig stapelbaar

Bestelnr. 2692

Bestelnr. 2695 Bestelnr. 2699 Bestelnr. 9857

1) 2)

Opvangbak van PE, onderrijdbaar B x D x H (mm) Bestelnr.

Tap-/opslagstation voor 3x 60 liter vat en 2x 200 liter vat 1370 x 1240 x 1535 9857
Tap-/opslagstation voor 4x 200 liter vat 1370 x 1240 x 1535 350 9859

1) draagvermogen per vatsteun (kg), 2) draaglast (kg)

1) 2)

Opvangbak van staal B x D x H (mm) Bestelnr.

Tap-/opslagstation voor 2x 200 liter vat 870 x 1240 x 1580 9845
Tap-/opslagstation voor 3x 60 liter vat en 2x 200 liter vat 1370 x 1240 x 1580 2699
Tap-/opslagstation voor 3x 60 liter vat en kleinemballage 1370 x 1240 x 1535 2700

1) 2)

Opvangbak van staal, onderrijdbaar B x D x H (mm) Bestelnr.

Tap-/opslagstation voor 2x 200 liter vat 870 x 1340 x 1865 350 2695
Tap-/opslagstation voor 3x 60 liter vat en 2x 200 liter vat 1340 x 1260 x 1810 2692

Tap-/opslagstation van staal, 3-voudig stapelbaar

Gecontroleerd en veilig
• Voor de opslag van ontvlambare en milieuschadelijke vloei-

sto�en van alle gevarenklassen (opvangbak van staal )
• Voor de opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen (opvangbak polyethyleen)

Flexibel
• Opbouwstelling met heftruck te vervoeren
• Veilig vullen door uitstekende opvangbak
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Opbouwstellingen | staal | 3-voudig stapelbaar

Bestelnr. 2693

Bestelnr. 2696 Bestelnr. 15959 Bestelnr. 2698

Bestelnr. 2694 Bestelnr. 22753 Bestelnr. 8959

1) 2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opslagniveau voor kleinemballage 870 x 1120 x 790 435 22753
Opslagniveau voor kleinemballage 1370 x 1120 x 790 410 10888
Opslagniveau voor 3x 30 of 2x 60 liter jerrycan 870 x 640 x 790 225 240 27828
Opslagniveau 1370 x 640 x 790 225 360 15959
Opslagniveau voor 1x 200 liter vat 850 x 600 x 790 225 350 2696
Opslagniveau voor 2x 200 liter vat 1336 x 600 x 788 225 700 2693
Opslagniveau voor 3x 60 liter vat 1370 x 600 x 790 225 360 2694
Kannendrager 280 x 270 x 300 2698
Kannendrager 270 x 270 x 300 8959

1) draagvermogen per vatsteun (kg), 2) draaglast (kg)

Opbouwstelling voor tap-/opslagstation van staal, 
3-voudig stapelbaar

• Ideaal voor het aanvullen/uitbreiden van bestaande opslagsta-
tions

• Robuuste stalen constructie, gegalvaniseerd
• tot max. 3 stuks stapelbaar
• Gedemonteerde levering, met montage-instructies
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Bestelnr. 13246

Bestelnr. 13148
Bestelnr. 13244 Bestelnr. 13137

1) 2) staal polyethyleen

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Vatenstelling voor 2x 60 liter vat 755 x 635 x 1570 65 120 13148 13244
Vatenstellig voor 3 x 60 liter vat 755 x 635 x 1570 65 120 13146 13147
Vatenstelling voor 6x 60 liter vat 1330 x 815 x 1570 205 120 13089 13137
Vatenstelling voor 9x 60 liter vat 1330 x 815 x 1570 205 120 13246 13126

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen per vatsteun (kg)

Opvangbak

Vatenstellingen

Getest en veilig
• Opvangbak van staal voor de opslag van oliën, verven en 

lakken
• Opvangbak van polyethyleen voor de opslag van zuren, logen 

en andere agressieve chemicaliën
• Veilig vullen door uitstekende opvangbak

Vatenstellingen
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Kleinverpakkingstellingen

Type-aanduiding voor kleinverpakkingstelling

Kleinverpakkingstelling 
type REG

• Opslag van ontvlambare en 
milieuschadelijke vloeisto�en

• Roosterbodems als opslagni-
veau / stalen opvangbak op 
onderste niveau

pagina 40

Kleinverpakkingstelling 
type REG-B

• Opslag van ontvlambare en 
milieuschadelijke vloeisto�en

• Roosterbodems als opslagni-
veau / stelling in bodembak 
van staal

pagina 41

Kleinverpakkingstelling 
type RWW

• Opslag van milieuschadelijke 
vloeisto�en

• Stalen opvangbak in ieder 
opslagniveau

pagina 42

Kleinverpakkingstelling 
type RWG/RWF

• Opslag van ontvlambare en 
milieuschadelijke vloeisto�en

• Plateaus of roosters van staal 
als opslagniveau / stelling in 
stalen opvangbak

pagina 43

Kleinverpakkingstelling 
type RSG-V en RSG-K

• Opslag van agressieve chemi-
caliën

• verzinkte of PE-roosterbodems 
als opslagniveau / PE-opvang-
bak op het onderste niveau
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Kleinverpakkingstelling 
type RSW

• Opslag van agressieve chemi-
caliën

• PE-opvangbakken in ieder 
opslagniveau

pagina 45

RWW stelling met 4 stalen opvangbakken
REG stelling met 3 roosterbodems en 1 stalen opvangbak
REG-B stelling met 4 roosterbodems en 1 bodemopvangbak van staal
RSG-V stelling met 3 verzinkte roosterbodems en 1 bodemopvangbak van PE
RSG-K stelling met 3 PE-roosterbodems en 1 bodemopvangbak van PE
RSW stelling met 4 PE opvangbakken
RWG stelling met 4 of 8 verzinkte roosters, stelling in stalen opvangvak
RWF stelling met 4 of 8 verzinkte plateaus, stelling in stalen opvangvak

1044 vakbreedte 1000 mm, vakdiepte 400 mm
1064 vakbreedte 1000 mm, vakdiepte 600 mm
1344 vakbreedte 1300 mm, vakdiepte 400 mm
1364 vakbreedte 1300 mm, vakdiepte 650 mm
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Kleinverpakkingstellingen | met roosters

Bestelnr. 27841

Bestelnr. 27837

Extra opslagniveau per type Bestelnr. Bestelnr.

Type 1044 / 1054 27877 27877
Type 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Type 1344 / 1352 27879 27879
Type 1364 / 1372 27880 27880

Type Opvangcapaciteit (l) Basissectie B x D x H  (mm) Bestelnr. Aanbouwsectie B x D x H  (mm) Bestelnr.

REG 1044 20 1060 x 437 x 2000 27837 1012 x 437 x 2000 27838
REG 1064 30 1060 x 637 x 2000 27839 1012 x 637 x 2000 27840
REG 1344 25 1360 x 437 x 2000 27841 1312 x 437 x 2000 27842
REG 1364 40 1360 x 637 x 2000 27843 1312 x 637 x 2000 27844

Kleinverpakkingstelling met roosters

Opslag van ontvlambare en milieuschadelijke vloei-
sto�en

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding

Uitvoering
• 3 gegalvaniseerde roosters als opslagniveaus en 1 opvangbak 

onderaan van gegalvaniseerd staal
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Kleinverpakkingstellingen | met roosters

Bestelnr. 27849

Bestelnr. 27845

Extra opslagniveau per type Bestelnr. Bestelnr.

Type 1044 / 1054 27877 27877
Type 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Type 1344 / 1352 27879 27879
Type 1364 / 1372 27880 27880

Type Opvangcapaciteit (l) Basissectie B x D x H  (mm) Bestelnr. Aanbouwsectie B x D x H  (mm) Bestelnr.

REG-B 1054 32 1156 x 526 x 2000 27845 1006 x 526 x 2000 27846
REG-B 1072 45 1156 x 726 x 2000 27847 1006 x 726 x 2000 27848
REG-B 1354 41 1456 x 526 x 2000 27849 1306 x 526 x 2000 27850
REG-B 1372 57 1456 x 726 x 2000 27851 1306 x 726 x 2000 27852

Kleinverpakkingstelling met roosters en opvangbak

Opslag van ontvlambare en milieuschadelijke vloei-
sto�en

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding

Uitvoering
• 4 gegalvaniseerde roosters als opslagniveaus en 1 opvangbak 

onderaan van gegalvaniseerd staal
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Bestelnr. 27833

Bestelnr. 27829

Extra opslagniveau per type Bestelnr. Bestelnr.

Type 1044 27873 27873
Type 1064 27874 27874
Type 1344 27875 27875
Type 1364 27876 27876

Type Opvangcapaciteit (l) Basissectie B x D x H  (mm) Bestelnr. Aanbouwsectie B x D x H  (mm) Bestelnr.

RWW 1044 20 1060 x 437 x 2000 27829 1012 x 437 x 2000 27830
RWW 1064 30 1060 x 637 x 2000 27831 1012 x 637 x 2000 27832
RWW 1344 25 1360 x 437 x 2000 27833 1312 x 437 x 2000 27834
RWW 1364 40 1360 x 637 x 2000 27835 1312 x 637 x 2000 27836

Kleinverpakkingstellingen | met opvangbakken

Kleinverpakkingstelling met opvangbakken

Opslag van milieuschadelijke vloeisto�en

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding

Uitvoering
• 4 gelakte opvangbakken van staal als opslagniveaus
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Bestelnr. 27869

Bestelnr. 27867

Extra opslagniveau per type

Type 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Type 1064 / 2064 27885 27885

1) gelakt verzinkt

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

RWG 1064 met 4x rooster 1236 x 816 x 2100 200 27865 27866
RWG 1064 met 4x legbord 2470 x 816 x 2100 260 27867 27868
RWG 2064 met 8x rooster 1236 x 816 x 2100 200 27869 27870
RWG 2064 met 8x legbord 2470 x 816 x 2100 260 27871 27872

1) opvangvolume (liter)

Opvangbak

Bestelnr. 27878

Kleinverpakkingstellingen | met opvangbakken

Kleinverpakkingstelling met opvangbakken

Opslag van ontvlambare en milieuschadelijke vloei-
sto�en

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding

Uitvoering
• Stelling met verzinkte roosterbodems of plateaus als opslagni-

veaus
• Opvangbakken naar keuze verzinkt of gelakt
• 100 mm bodemvrijheid voor transport met palletwagen

• Uitvoering met opvanglegborden: opslag van milieuschadelijke 
vloeisto�en

• Uitvoering met roosters: opslag van ontvlambare en milieus-
chadelijke vloeisto�en
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Kleinverpakkingstellingen | met roosters

Bestelnr. 27859

Bestelnr. 27853

Extra opslagniveau per type Bestelnr. Bestelnr.

Type 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Type 1364 / 1372 27880 27880
Type 1064 27881 27881
Type 1364 27882 27882

Type Opvangcapaciteit (l) Basissectie B x D x H  (mm) Bestelnr. Aanbouwsectie B x D x H  (mm) Bestelnr.

RSG-V 1064 met verzinkt rooster 28 1060 x 637 x 2000 27853 1012 x 637 x 2000 27854
RSG-V 1364 met verzinkt rooster 36 1360 x 637 x 2000 27855 1312 x 637 x 2000 27856
RSG-K 1064 met PE rooster 28 1060 x 637 x 2000 27857 1012 x 637 x 2000 27858
RSG-K 1364 met PE rooster 36 1360 x 637 x 2000 27859 1312 x 637 x 2000 27860

Kleinverpakkingstelling met roosters en kunststof 
opvangbak

Opslag van milieuschadelijke en agressieve vloeisto�en

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding

Uitvoering
• 3 gegalvaniseerde roosters of PE roosters als opslagniveaus en 

1 opvangbak van PE
• Kunststof opvangbakken met hoge bestendigheid tegen agres-

sieve chemicaliën (zoals zuren en logen)
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Bestelnr. 27861

Bestelnr. 27863

Bestelnr. 27883

Extra opslagniveau per type Bestelnr. Bestelnr.

Type 1064 27883 27883
Type 1364 27884 27884

Type Opvangcapaciteit (l) Basissectie B x D x H  (mm) Bestelnr. Aanbouwsectie B x D x H  (mm) Bestelnr.

RSW 1064 met opvangbak van PE 28 1060 x 637 x 2000 27861 1012 x 637 x 2000 27862
RSW 1364 met opvangbak van PE 36 1360 x 637 x 2000 27863 1312 x 637 x 2000 27864

Kleinverpakkingstellingen | met opvangbakken

Kleinverpakkingstelling met PE opvangbak

Opslag van milieuschadelijke en agressieve vloeisto�en

Constructie
• Verzinkt stellingframe
• Stabiele constructie met verstevigingsbalken
• Opslagniveaus in stappen van 25 mm in hoogte verstelbaar
• Vakbelasting per opslagniveau: 200 kg (gelijkmatig verdeeld)
• Stellingsysteem kan individueel worden uitgebreid
• Gedemonteerde levering met montage handleiding

Uitvoering
• 4 opvangbakken van PE als opslagniveaus
• Kunststof opvangbakken met een hoge bestendigheid tegen 

agressieve chemicaliën (zoals zuren en logen)
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Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en
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met rolluiken

Opslagdepots van kunststof

Opslagdepots van staal 



Bestelnr. 32004

Toebehoren B x D x H (mm) Bestelnr.

Montagerails (1 paar) voor montage van de traversen 75 x 63 x 1161 32010
Traversen (1 paar) voor montage van roosters/draagarmen 40 x 600 x 60 10040
Rooster (volledige breedte) voor plaatsing op de traversen 1280 x 600 x 30 10037
Rooster (halve breedte) voor plaatsing op de traversen 600 x 600 x 30 10038
Vatenliggers (60 liter) voor plaatsing op de traversen 397 x 500 x 55 23053

1) 2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 2x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 960 x 1540 200 815 32004
Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 4x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 1350 x 1480 200 1215 32006
Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 4x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 1350 x 1610 400 1215 32008
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Bestelnr. 32006 Bestelnr. 32008

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en | staal

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en van staal

Getest en veilig
• Goedgekeurd voor de opslag van ontvlambare (passief) en 

milieuschadelijke vloeisto�en van alle gevarenklassen
• Met natuurlijke ventilatie (0,4-voudige luchtverversing)

Veilige, eenvoudige en e�ciënte bediening
• Gemakkelijk, eenvoudig openen en sluiten van het deksel door 

gasdrukveren
• Bescherming tegen onbevoegd gebruik door centraal vergren-

delingsmechanisme voor deuren en deksel
• Deksel en deuren laten zich onafhankelijk van elkaar openen
• Optimale toegang door 120° openingshoek van de deuren
• Vatenopslag direct op het rooster of op euro-/chemiepallets

Flexibel
• Met de optioneel verkrijgbare stellingcombinaties ook geschikt 

voor de opslag van 60-liter vaten en kleinemballage
• 100 mm bodemvrijheid garandeert optimale onderrijdbaarheid
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Bestelnr. 32012

Bestelnr. 32014 Bestelnr. 40020

1) 2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 2x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 960 x 1870 200 815 32012
Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 4x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 1350 x 1810 200 1215 32014
Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 4x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1425 x 1350 x 1930 440 1215 40020

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en | staal

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en van staal

Getest en veilig
• Goedgekeurd voor de opslag van ontvlambare (passief) en 

milieuschadelijke vloeisto�en van alle gevarenklassen
• Met natuurlijke ventilatie (0,4-voudige luchtverversing)

Veilige, eenvoudige en e§ciënte bediening
• Gemakkelijk, eenvoudig openen en sluiten van het deksel door 

gasdrukveren
• Bescherming tegen onbevoegd gebruik door centraal vergren-

delingsmechanisme voor deuren en deksel
• Deksel en deuren laten zich onafhankelijk van elkaar openen
• Optimale toegang door 120° openingshoek van de deuren
• Vatenopslag direct op het rooster of op euro-/chemiepallets

Flexibel
• 100 mm bodemvrijheid garandeert optimale onderrijdbaarheid
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Bestelnr. 38711

Bestelnr. 38712
Bestelnr. 38713

1) 2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 1x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 850 x 700 x 2000 220 400 38711
Opslagdepot van plaatstaal met epoxy coating 2x 200 liter vat, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1700 x 700 x 1800 220 800 38712
Opslagniveau 805 x 660 x 30 38713

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en | staal

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en van staal

Getest en veilig
• Goedgekeurd voor de opslag van ontvlambare (passief) en 

milieuschadelijke vloeisto�en van alle gevarenklassen
• Met natuurlijke ventilatie (0,4-voudige luchtverversing)

Veilige, eenvoudige en e§ciënte bediening
• Binnenhoogte geoptimaliseerd voor vaten met gemonteerde 

vatpompen of vultrechters
• Ventilatieopeningen voor de passieve opslag van ontvlambare 

vloeisto�enVolledig gemonteerde levering

Flexibel
• 100 mm bodemvrijheid garandeert optimale onderrijdbaarheid
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Bestelnr. 31858

Bestelnr. 36471

1) 2)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Opslagdepot van polyethyleen 4x 200 liter vat of 1x 1000 liter IBC, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 1560 x 1550 x 2330 1000 2000 31858
Opslagdepot van polyethyleen 8x 200 liter vat of 2x 1000 liter IBC, met bodemvrijheid voor 
verplaatsen 3200 x 1750 x 2170 1000 3600 36471
Bevestigingsset voor verankering aan de ondergrond 31859

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en | PE

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en van polyethyleen

Getest en veilig
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen
• Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren en logen

Veilige, eenvoudige en e§ciënte bediening
• Lichtlopende, afsluitbare schuifdeuren of draaideuren
• Comfortabele binnenhoogte voor een veilig en e�ciënt laden 

met vorkheftruck of stapelaar
• Geïntegreerde lepelsleuven voor het onderrijden met een 

vorkheftruck
• Voorbereid voor vloerverankering (bevestigingsset optioneel)
• Levering gebruiksklaar gemonteerd
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Bestelnr. 40057

Bestelnr. 40058 Bestelnr. 40060 Bestelnr. 40062

1) 2) Vat stalen
stelling

kunststof
stelling

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opslagdepot van PE, draaideur 1140 x 1050 x 2060 245 400 40057 40058 40059
Opslagdepot van PE, rolluik 1140 x 1050 x 2060 245 400 40060 40061 40062
Halve pallet polyethyleen 600 x 800 x 160 40063 - -
Bevestigingsset voor verankering aan de ondergrond 31859 31859 31859

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Versie

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en | PE

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en van polyethyleen

Getest en veilig
• Veilige opslag van milieuschadelijke vloeisto�en van alle 

gevarenklassen
• Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren en logen

Veilige, eenvoudige en e§ciënte bediening
• Draaideur of ruimtebesparend rolluik
• Met geïntegreerde opvangbak
• Voor directe plaatsing van een vat op een Euro pallet of 

vatenopslag op de optionele PE halve pallet
• Geïntegreerde lepelsleuven voor het onderrijden met een 

vorkheftruck
• Voorbereid voor vloerverankering (bevestigingsset optioneel)

Model met stellingsysteem
• Veilige opslag van kleine en middelgrote emballage
• Legbordstelling met verzinkt frame en 3 plateaus
• Afmetingen bodemopvangbak B x D: 900 x 800 (staal) of 900 

x 590 (PE)
• Vakbelasting: 250 kg (staal) of 180 kg (PE)
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Bestelnr. 31856

Bestelnr. 36470 Bestelnr. 40065 Bestelnr. 40067

1) 2)
Vat stalen

stelling
kunststof

stelling

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Opslagdepot van PE, draaideur 1560 x 1080 x 1980 250 800 31856 32003 40064
Opslagdepot van PE, draaideur 1140 x 1410 x 1980 240 800 36470 - -
Opslagdepot van PE, rolluik 1554 x 1083 x 1980 250 400 40065 40066 40067
PE-rooster, laadvermogen 800 kg 1400 x 910 x 32 31857 - -
Bevestigingsset voor verankering aan de ondergrond 31859 31859 31859

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Versie

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en | PE

Opslagdepots voor gevaarlijke sto�en PE

Getest en veilig
• Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke vloeisto�en 

van alle gevarenklassen
• Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren en logen

Veilige, eenvoudige en e§ciënte bediening
• Draaideur of ruimtebesparend rolluik
• Met geïntegreerde opvangbak
• Voor directe plaatsing van een vat op een Euro pallet of opslag 

van een vat op de optionele PE halve pallet
• Geïntegreerde lepelsleuven voor het onderrijden met een 

vorkheftruck
• Voorbereid voor vloerverankering (bevestigingsset optioneel)

Model met stellingsysteem
• Veilige opslag van kleine en middelgrote emballage
• Legbordstelling met verzinkt frame en 3 plateaus (verstelbaar 

in stappen van 25 mm)
• Afmetingen bodemopvangbak B x D : 1300 x 800 (staal) of 

1300 x 590 (PE)
• Vakbelasting: 250 kg (staal) of 180 kg (PE)
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54

Handling van gevaarlijke sto�en

Een overzicht van veiligheidskannen
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Opslag- en transportkannen
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Opslag- en transportjerrycans
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Veiligheidsasbak



Bestelnr. 23126 Bestelnr. 23127 Bestelnr. 23128

Bestelnr. 23129 Bestelnr. 23130 Bestelnr. 23131

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerkan van plaatstaal 132 x 181 158 x 226 178 x 336 23129 23130 23131
Doseerkan van van roestvast staal 132 x 181 158 x 226 178 x 336 40081 40082 40083
Doseerkan van polyethyleen 100 x 150 x 200 100 x 150 x 280 40093 40094 -
Doseerkan van plaatstaal 132 x 215 158 x 260 178 x 370 23126 23127 23128
Doseerkan van van roestvast staal 132 x 215 158 x 260 178 x 370 40084 40085 40086
Doseerkan van polyethyleen 100 x 150 x 230 100 x 150 x 310 40095 40096 -
Vultrechter, verzinkt 23132 23132 23132
Vultrechter van roestvast staal 36486 36486 36486

Capaciteit
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Bestelnr. 40084 Bestelnr. 40083 Bestelnr. 40095 Bestelnr. 40094

Veiligheidskannen | staal, roestvast staal, PE

Veiligheidskannen van staal, polyethyleen en roestvast 
staal
• Van verzinkt staal met extra coating in signaalgeel of van 

roestvast stalen of PE
• Kunststof stootrand beschermt de robuuste kanbehuizing 

tegen beschadigingen (alleen stalen en roestvast stalen 
versies)

• Geïntegreerde, uitneembare vlamscherm (alleen stalen en 
roestvast stalen versies)

• Incl. identificatiesticker met waarschuwingssymbolen en 
instructies

Opslag- en transportkannen
• Nauwsluitende schroefdop
• Schroefdop beveiligd tegen verlies (alleen stalen en roestvast 

stalen versies)

Doseerkannen
• Soepele fijndoseerkraan van roestvast staal (1.4301) incl. 

ontluchting en PTFE-afdichting
• Fijndoseerkraan naar alle kanten draaibaar
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Veiligheidskannen | staal, roestvast staal

Bestelnr. 36475 Bestelnr. 36476 Bestelnr. 36477

Bestelnr. 40087
Bestelnr. 40088

Bestelnr. 36472 Bestelnr. 36473

Bestelnr. 40090 Bestelnr. 40091

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Type B x D x H (mm) B x D x H (mm) B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Transportjerrycan van plaatstaal 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216 36472 36473 36474
Transportjerrycan van roestvast staal 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216 40087 40088 40089
Doseerjerrycan van plaatstaal 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271 36475 36476 36477
Doseerjerrycan van roestvast staal 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271 40090 40091 40092

Capaciteit

Veiligheidskannen van staal en roestvast staal
• Van verzinkt staal met extra coating in signaalgeel of van 

roestvast staal
• Geïntegreerde, uitneembare vlamscherm
• Kunststof stootrand beschermt de robuuste kanbehuizing 

tegen beschadigingen
• Afdichtingen van NBR
• Incl. identificatiesticker met waarschuwingssymbolen en 

instructies
• Beluchtingsklep voor een gelijkmatige en snelle leging

Opslag- en transportjerrycan
• UN-goedkeuring voor het transport van de vloeibare sto�en 

van de verpakkingsklassen I, II en III (UN 3A1/X/250/…)
• Opening Ø ca. 35 mm met ergonomische afsluitdop van 

aluminium

Doseerjerrycan
• Soepele fijndoseerkraan van roestvast staal (1.4301) incl. 

ontluchting en PTFE-afdichting
• Fijndoseerkraan naar alle kanten draaibaar
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Veiligheidskannen | staal, roestvast staal

Bestelnr. 36478 Bestelnr. 36479

Bestelnr. 36482 Bestelnr. 36484 Bestelnr. 36485

Bestelnr. 36480 Bestelnr. 36481

10 L 20 L 10 L 20 L

Type B x D x H (mm) B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Transportjerrycan van plaatstaal 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470 36478 36479
Transportjerrycan van roestvast staal 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470 36480 36481
Doseerjerrycan van plaatstaal met tapkraan 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470 36482 36483
Doseerjerrycan van roestvrij staal met tapkraan 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470 36484 36485
Vultrechter van roestvast staal 36486 36486

Capaciteit

Veiligheidskannen van staal of van roestvast staal
• Van verzinkt staal met extra coating in signaalgeel of van 

roestvast staal
• Afdichtingen van NBR
• Incl. identificatiesticker met waarschuwingssymbolen en 

instructies
• Beluchtingsklep voor een gelijkmatige en snelle leging

Opslag- en transportkannen
• UN-goedkeuring voor het transport van de vloeibare sto�en 

van de verpakkingsklassen I, II en III (UN 3A1/X/250/…)
• Opening Ø ca. 43,5 mm met ergonomische afsluitdop van 

aluminium
• Standaard met flexibele uitloopbuis van kunststof (Ø ca. 20 

mm)
• De uitloopbuis wordt vuilbestendig in de jerrycan opgeborgen

Veiligheidsjerrycan met tapkraan
• Tapkraan met comfortabele bedieningshendel maakt het 

vullen in kleinere verpakkingen mogelijk
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Afvulkannen | PE

Afvulkannen van PE
• Veilig, schoon en comfortabel doseren van vloeisto�en op de 

werkvloer 
• Resistent, chemisch bestendige en UV-gestabiliseerde kannen 
• Inclusief 2 opschroefbare uitlopen in verschillende afmetingen 
• 18 beschrijfbare stickers in 9 signaalkleuren en een meertalige 

veiligheidssticker voor identificatie van de inhoud conform GHS 
• Met stabiele greep voor een ergonomische hantering 
• Leverbaar met 2, 5 of 10 liter volume

Bestelnr. 36489

Bestelnr. 36487 Bestelnr. 36488 Bestelnr. 36489

Type B x D x H (mm) Inhoud / Volume (l) Bestelnr.

Afvulkan van polyethyleen 140 x 413 x 316 2,00 36487
Afvulkan van polyethyleen 173 x 413 x 416 5,00 36488
Afvulkan van polyethyleen 260 x 413 x 523 10,00 36489
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Veiligheidsreinigingskannen | staal, roestvast staal

Bestelnr. 2898

Bestelnr. 8571 Bestelnr. 8570 Bestelnr. 8633 Bestelnr. 8632

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Dompeltank met bekken van roestvast staal 670 x 660 x 935 2898
Onderdelenkorf voor dompeltank 400 x 280 x 120 2900
Zeefbodem voor dompeltank 600 x 311 x 17 2901

2,5 L 10 L 20 L 2,5 L 10 L 20 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Spoel- en reinigingstank van roestvast staal 270 x 370 270 x 430 - 8570 8633
Onderdelenkorf - 8571 8635
Onderdelenreinigers 265 x 160 8632 - -

Capaciteit

Veiligheidsreinigingskannen van plaatstaal of van 
roestvast staal
Onderdelenreinigers van roestvast staal
• Het sluiten van het deksel duwt de dompelzeef omlaag, de te 

reinigen delen dompelen onder in de vloeistof
• Beugels houden het deksel gesloten

Reinigings- en spoeltanks van roestvast staal
• Hoge bestendigheid ook bij agressievere reinigingsvloeisto�en
• Korf voor kleine onderdelen optioneel verkrijgbaar

Dompel tank
• Deksel en bekken van roestvast staal
• Onderstel van plaatstaal als dichte opvangbak ontworpen
• Aftapkraan van messing in de bekkenbodem
• Deksel opent door middel van een voetpedaal en sluit 

langzaam en automatisch door gasdrukveer



61

                                                  

Veiligheidsreinigingskannen | staal, roestvast staal, PE

Bestelnr. 40097 Bestelnr. 40098 Bestelnr. 23139 Bestelnr. 23137

1 L 2 L 1 L 2 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Plunjerkan van plaatstaal 178 x 200 178 x 290 23133 23134
Plunjerkan van roestvast staal 178 x 200 178 x 290 23135 23136
Plunjerkan van polyethyleen 120 x 115 x 265 145 x 155 x 265 40097 40098
Sproeikan van plaatstaal 165 x 300 190 x 345 23137 23138
Sproeikan van roestvast staal 165 x 300 190 x 345 8628 23139

Capaciteit

Veiligheidsreinigingskannen van plaatstaal, roestvast 
staal of PE

Plunjerkannen
• Voor het veilig bevochtigen van poetsdoeken en sponzen
• Gemakkelijk te bedienen pompmechanisme met veerbelaste 

roestvast stalen schotel
• Zuinig doseren, restvloeistof stroomt terug in de kan
• Bescherming door vermindering van de geproduceerde 

dampen
• Bescherming tegen vlamdoorslag dankzij geïntegreerde 

vlamscherm

Sproeikannen
• Reinigingsoppervlakken spaarzaam en gedoseerd inspuiten
• Praktische sproeikop en geïntegreerd pompmechanisme van 

kunststof
• Pomp opzetstuk incl. opschroefbaar verlengstuk
• Container voorzien van stootrand

Materiaal
• Gegalvaniseerd staal met extra coating in signaalgeel en 

kunststof stootrand
• Hoogwaardig roestvast staal (1.4404) met kunststof stootrand
• Robuust polyethyleen met hoge bestendigheid
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Afvalbakken | staal, roestvast staal, PE

Bestelnr. 23156

Bestelnr. 8640 Bestelnr. 8641

Bestelnr. 23158

Bestelnr. 23159 Bestelnr. 23161

Bestelnr. 40235 Bestelnr. 40237

plaatstaal roestvast
staal

PE

Type B x D x H (mm) Inhoud / Volume (l) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Afvalbak van plaatstaal 20 39379 40099 -
Afvalbak van plaatstaal 441 x 440 x 490 35 23156 23159 -
Afvalbak van plaatstaal 493 x 495 x 536 50 23157 23160 -
Afvalbak van plaatstaal 535 x 535 x 577 65 23158 23161 -
Afvalbak van roestvast staal Ø 270 x 500 20 - 8640 -
Afvalbak van roestvast staal Ø 390 x 600 50 - 8641 -
Staande veiligheidsasbak grijs 15 - - 40235
Staande veiligheidsasbak zwart 15 - - 40237

Materiaal

Afvalbakken van plaatstaal, roestvast staal of PE

Afvalbakken voor poetsdoeken
• Veilig verzamelen van poetsdoeken en overig afval
• Tot een minimum reduceren van het uittreden van dampen
• Veilig openen door voetpedaal
• Bescherming tegen het ontstaan van brand door zelfsluitend 

deksel
• Bodemrand met ventilatieopeningen, zelfontbranding van de 

inhoud wordt hiermee voorkomen
• Afvalbak is vloeistofdicht gelast, bescherming tegen lekkende 

vloeisto�en
• FM Certificaat
• Afvalbak naar keuze plaatstaal verzinkt met rode coating of van 

roestvast staal

Afvalbak
• Roestvast staal
• Tot een minimum reduceren van het uittreden van dampen
• Veilig openen door voetpedaal, zelfsluitend deksel

Staande veiligheidsasbak
• Gemaakt van robuust, weerbestendig polyethyleen
• Ingeworpen sigaretten doven snel, omdat de smalle standpijp 

de zuurstoftoevoer minimaliseert
• Laag zwaartepunt garandeert hoge stabiliteit
• Incl. uitschuifbare plaat, gemakkelijk te verwijderen aluminium 

binnenbak voor het opvangen van as en sigarettenresten
• Geïntegreerde bevestigingspunt voor bescherming tegen wind 

en diefstal
• Mogelijkheden voor grondverankering en verzwaring, bv. met 

zand
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Veiligheidskannen | roestvast staal

Bestelnr. 14745 Bestelnr. 14746 Bestelnr. 14747

Bestelnr. 14757 Bestelnr. 14758 Bestelnr. 14759

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Type B x D x H (mm) B x D x H (mm) B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerjerrycan van roestvast staal 234 x 402 x 126 240 x 430 x 240 175 x 380 x 495 14757 14758 14759

Capaciteit

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerkan van roestvast staal 115 x 210 145 x 280 145 x 445 14745 14746 14747

Capaciteit

Veiligheidskannen van roestvast staal
• Van roestvast staal 1.4401
• Afdichtingen van PTFE
• Uitneembare vlamscherm van roestvast staal
• Ergonomische vorm, veilig werken
• Fijndoseerkraan naar alle richtingen draaibaar
• Met beluchting en overdrukventiel



transportkannen                                                   doseerkannen

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Type B x D x H (mm) B x D x H (mm) B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerjerrycan van roestvast staal 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 16774 16775 -
Transportjerrycan van roestvast staal 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 175 x 345 x 470 16776 16777 27974
Fijndoseerkraan 16788 16788 16788
Trechter 16791 16791 16791

Capaciteit

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerkan van roestvast staal 111 x 235 131 x 295 165 x 405 16768 16769 16770
Transportkan van roestvast staal 110 x 235 130 x 295 165 x 400 16771 16772 16773
Fijndoseerkraan 16787 16787 16787
Trechter 16790 16790 16790

Capaciteit

64

doseerjerrycan doseerkannen Bestelnr. 16790

Veiligheidskannen | roestvast staal

Veiligheidskannen van roestvast staal
• Beveiligd tegen exploderen door overdrukventiel en 

vlamscherm
• Hoge mediabestendigheid, van hoogwaardig roestvast staal 

1.4571
• Met PTFE-afdichting
• uitneembare vlamscherm van roestvast staal

Doseerkannen
• Fijndoseerkraan naar alle richtingen draaibaar
• Met beluchting en overdrukventiel

Transportkannen
• Met goed sluitend schroefdeksel (beveiligd tegen verlies)
• Met transportvergunning volgens GGVSE (GGVSEB / ADR / 

RID / IMDG-Code / ICAO-TI)
• Goedgekeurd voor alle gevaarlijke sto�en (verpakkingsgroep 

X): UN 1A1/X2.0/400...
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doseerjerrycan

Bestelnr. 16796

5 L 10 L 20 L 25 L 5 L 10 L 20 L 25 L

Type B x D x H (mm) B x D x H (mm) B x D x H (mm) B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Doseerjerrycan met tapkraan en beluchting 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 175 x 345 x 470 16779 16780 16780 -
Veiligheidopslagkan met fijndoseerkraan en 
beluchting 260 x 260 x 350 - 16782 - -
Veiligheidopslagkan met tapkraan 260 x 260 x 350 315 x 315 x 530 - 16783 - 16785
Veiligheidopslagkan met tapkraan en peilglas 260 x 260 x 350 315 x 315 x 530 - 16784 - 16786
Zelfsluitende kraan voor doseerjerrycans 16796 16796 16796 -
Insteektrechter van roestvast staal (voor 10 en 25 
liter) - 16789 - 16789

Capaciteit

veiligheidsopslagkan

Veiligheidsjerrycans om af te vullen
• Liggend te gebruiken (afvullen zonder jerrycan op te tillen)
• Zelfsluitende tapkraan
• Handmatige overdruk-/vacuümcompensatie met afzonderlijk 

beluchtingsventiel

Veiligheidsopslagkannen van roestvast staal - voor 
gebruik binnen het bedrijf
• Hoge stabiliteit
• Zelfsluitende tap- of doseerkraan
• Overdrukventiel in de schroefdop
• Vulstandweergave als peilglas van PFA, optische inhoudscon-

trole tijdens het vullen of tappen
• 25 liter vat is stapelbaar
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Handling van gasflessen

Bestelnr. 13265

Bestelnr. 13266 Bestelnr. 13267 Bestelnr. 13253 Bestelnr. 12793

1x 2x 3x 4x

Type B x D x H (mm) Ø flessen Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Gasflessenhouder van verzinkt staal 192 x 131 x 60 140 13255 13254 13253 -
Gasflessenhouder van verzinkt staal 280 x 175 x 60 230 18162 12793 14699 -
Gasflessenhouder van verzinkt staal 372 x 221 x 60 320 13252 13251 - -
Gasflessenkar van PE 495 x 627 x 1110 230 13266 - - -
Gasflessenkar van PE met steunwiel 495 x 800 x 1110 tot 320 13265 - - -
Gasflessenpallet van PE 1120 x 600 x 1100 230 - - - 13267

aantal flessen

Gasflessenhouders
• Staal, verzinkt incl. kettingen om de flessen vast te zetten
• Voor gasflessen Ø 140, 230 en 320 mm
• Gemaakt van polyethyleen incl. een riem
• Voor gasflessen Ø tussen 140 en 320 mm

Gasflessenkarren
• Voor het veilig transporteren van 1 gasfles (tot Ø 320 mm)
• Bevat een riem om de gasfles op zijn plaats te houden
• Massieve rubber wielen (wiel Ø 200 mm)
• Draagkracht: 80 kg

Polyethyleen gasflessenpallet
• Voor maximaal 4 gasflessen (Ø 230 mm)
• Veilig transport met vorkheftruck
• Incl. veiligheidsketting voor extra bevestiging aan vorkheftruck
• Draagkracht 300 kg
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Gasflessenbergingen

Bestelnr. 38715

Bestelnr. 38716

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Gasflessenberging met 1 draaideur 1430 x 1410 x 2210 38715
Gasflessenberging met 2 draaideuren 2760 x 1410 x 2210 38716
Gasflessenstelling 1440 x 1040 x 750 8615

Gasflessenbergingen

Getest en veilig
• Veilige opslag volgens de voorschriften van gasflessen, 

uitpandig

Constructie
• Stevige stalen frameconstructie met gaasrooster
• Dak van geprofileerd plaatstaal
• Gegalvaniseerd met extra poedercoating in grijs (RAL 7016) 

voor optimale corrosiebescherming
• Afsluitbare draaideur
• Gedemonteerde levering, met montage handleiding

Opslagcapaciteit model 38715:
• 25 gasflessen van elk 50 liter  

Opslagcapaciteit model 38716:
• 50 gasflessen van elk 50 liter  

Gasflessenstelling
• Stevige gegalvaniseerde constructie
• Tot 2 stellingen kunnen op elkaar worden gestapeld
• Laadvermogen 500 kg
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Bestelnr. 2729

Bestelnr. 11308 Bestelnr. 2732 Bestelnr. 12125

zonder zeef met zeef

Type Ø x H (mm) Inhoud / Volume (l) Bestelnr. Bestelnr.

Vatentrechter van PE Ø 580 x 115 5 2729 2730
Vatentrechter van PE met deksel Ø 605 x 145 5 2731 2732
Vatentrechter van PE geleidend met deksel Ø 605 x 145 5 40076 40077
Vatentrechter van PE Ø 690 x 190 22 11308 11309
Vatentrechter van PE met deksel Ø 690 x 230 22 11310 11311
Vatentrechter van PE geleidend met deksel Ø 690 x 190 22 23117 23119
Vatentrechter van staal Ø 650 x 135 30 12125 -

Vatentrechters van polyethyleen of van plaatstaal

• Blikken en filters kunnen op het geribbelde oppervlak worden 
gezet om uit te druipen

• Optioneel leverbare deksel houdt verontreinigingen tegen en 
kan worden afgesloten

• Geschikt voor 200 liter vaten

Met hoge rand
• Bedekt het hele oppervlak van het vat
• Geprofileerde bodem maakt een spatvrij vullen mogelijk
• Optioneel leverbare deksel houdt verontreinigingen tegen en 

kan worden afgesloten
• Geschikt voor 200 liter stalen en kunststof-, spuitgat- of 

dekselvaten

Staal
• Groot oppervlak, veilig vullen in het 2" spongat van 200 liter 

stalen vaten
• Trechtervolume 30 liter

Vatentrechters | PE, plaatstaal
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Bestelnr. 40078

Bestelnr. 13303 Bestelnr. 13305 Bestelnr. 40079

Type B x D x H (mm) Max. vulhoeveelheid (l) Bestelnr.

Trechter voor IBC van PE ronde versie 690 x 820 x 200 30,00 40078
Trechter voor IBC van PE hoekige versie 790 x 730 x 175 15,00 40079
IBC trechter van elektrisch geleidend polyethyleen 790 x 730 x 175 15,00 40080
Veiligheidsvuldeksel Ø 600 x 40 13303
Veiligheidstapplatform van polyethyleen 600 x 900 x 400 13305
Veiligheidstapplatform van elektrisch geleidend polyethyleen 600 x 900 x 400 23140

IBC trechter van polyethyleen

• Trechter voor montage op standaard IBC’s
• Voor het veilig opvangen en afvoeren van vloeisto�en
• Koepelvormige bodem - vloeisto�en lopen volledig weg
• Uitloopopening Ø ca. 100 mm (ronde versie)

Uitvoering hoekig
• Grote afvoeropening (Ø 145mm) met geïntegreerde 2" 

aansluiting
• Afdruiptafel met zijdelingse opstelvlakken
• Opbergvak voor IBC-deksel

Veiligheidsvuldeksel
• Beschermt doeltre�end tegen verontreiniging
• Houdt druipende resten veilig tegen
• Voor 200 liter spongatvaten
• Openingen voor 3/4" en 2" spongat - voor het gebruik van 

pompen en/of peilstokken

Veiligheidstapplatform
• Bescherming tegen druipende restvloeisto�en
• Voor 200 liter spongatvaten
• Met openingen voor 3/4"- en 2"-spongaten

Trechters voor IBC | PE
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Bestelnr. 19307

Bestelnr. 2781 Bestelnr. 2780

Bestelnr. 19349

Bestelnr. 40072 Bestelnr. 40075

Bestelnr. 19303 Bestelnr. 19306

Bestelnr. 10055 Bestelnr. 19302

Vatensleutel Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

gietijzer brons brons staal kunststof kruissleutel
2781 2780 12033 10055 9701 19302

Spiraal-aardingskabel Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

ATEX ja ja ja ja geen geen
Lengte (mm) 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
met 1x roestvast stalen klem, 1x schroefoog 19307 19308 40072 40073 19303 19304
met 2x roestvast stalen klem 19348 19349 40074 40075 19305 19306

Versie HDVersie MD

Spiraal-aardingskabels
Vermijden van explosiegevaar door vonkvorming of 
elektrostatische oplading
• Goedgekeurd volgens ATEX II 1GD T6,
• Lage elektrische weerstand met hoge mechanische sterkte
• Chemisch bestendige en slijtvaste kabelmantel
• ATEX-uitvoering met roestvast stalen klem
• Spiraal-aardingskabel met lengte 3 of 5 meter

Geteste ATEX roestvast stalen klemmen in 2 optionele 
maten
• Type MD (middelzware belasting, openingshoek ca. 15 mm) - 

voor vaten, containers tot 200 liter
• Type HD (zware uitvoering, grote openingshoek ca. 40 mm) - 

voor grotere systeemcomponenten, vaten en containers vanaf 
200 liter etc.

Vatensleutel
Gietijzer

• Voor alle gangbare vaten

Brons
• Voor alle gangbare vaten
• Compacte constructie, vonkvorming uitgesloten

Staal
• Past op alle gangbare spongatdeksels
• Eenvoudig te openen dankzij lange bedieningshendel

Kunststof
• Geschikt voor 3/4" en 2" spongatdeksels en voor kunststof 

deksels DIN 51 en DIN 61

Kruissleutel
• Van gelakt staal
• Voor het moeiteloos openen van gewone vatendoppen 

volgens het wielkruisprincipe

Aardingskabels en vatensleutel
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Vatgereedschap

• Geschikt voor het vullen van 
agressieve chemicaliën

• Gemaakt van polypropyleen 
dat zeer bestendig is tegen vele 
zuren en logen

Bestelnr. 2774

• Geschikt voor het vullen van 
bijvoorbeeld minerale-oliepro-
ducten, alcoholen, ontvlambare 
oplosmiddelen, etc.

• Gemaakt van roestvrij staal/
aluminium

Bestelnr. 40070

• Geschikt voor het vullen van 
hoog viskeuze vloeisto�en, 
waaronder minerale oliën, 
alcoholen, ontvlambare oplos-
middelen

• Gemaakt van roestvast staal/
aluminium

Bestelnr. 40071

Vloeistofniveaumeter
• Met beschermkap en geïnte-

greerde ontluchting: geeft aan 
wanneer het vat nagenoeg 
gevuld is

Bestelnr. 18094

Peilglas
• Van verchroomd staal en veilig-

heidsglas
• Geschikt voor iedere 3/4" 

tapkraan, zodat bij geplaatst 
peilglas afgetapt kan worden

• Voor liggende vaten
Bestelnr. 2776

Niveaumeter
• Met schaalverdeling
• Passend op alle gangbare 60- en 

200-liter-vaten met 3/4" opening
• Geschikt voor niet-etsende 

vloeisto�en zoals oliën, anti-vries 
en brandsto�en

Bestelnr. 13299

Vatveiligheidsventiel van 
messing met 2" schroefdraad
• Automatische beluchting
• Manueel vacuüm
• Opent bij een overdruk van 0,35 

bar
Bestelnr. 2777

Roestvast stalen tapkraan
met 3/4" schroefdraadaansluiting
• Zelfsluitend met vlamdam en PTFE 

afdichtingen
• Verstelbare tappositie
• Voor brandbare en agressieve vloeisto�en
• Met ophangvoorziening voor vulkannen

Bestelnr. 2797

Messing-tapkraan 
met 3/4" schroefdraadaansluiting
• Zelfsluitend met vlamdam en PTFE 

afdichtingen
• Voor brandbare, niet-agressieve vloeisto�en 

< 30 SAE
• Met ophangvoorziening voor vulkannen
• Verstelbare tappositie

Bestelnr. 2799

Tapkraan van roestvast staal
met 3/4" schroefdraadaansluiting
• Zelfsluitend met vlamscherm en PTFE 

afdichtingen
• Verstelbare tappositie
• Voor brandbare en agressieve vloeisto�en

Bestelnr. 2795

Tapkraan van polyethyleen
• Geschikt voor het vullen en 

legen van vaten met 2" schroef-
draad

• Geen elektrische of pneuma-
tische aansluiting noodzakelijk

• Volledige leging van een liggend 
vat



Vatpomp
van PP, handmatige bediening, voor zwakke 
zuren en logen, pompcapaciteit: 8 l/min
Bestelnr. 16840

Vatpomp
van roestvast staal, handmatige bediening, 
voor zeer zuivere vloeistof, oplosmiddelen 
en smaaksto�en, pompcapaciteit: 10 l/min
Bestelnr. 16842

Vatpomp met handbediening Minipomp met handbedrijf Vatpomp met voetbediening

Vatpomp
van roestvast staal, voetbediening, pompca-
paciteit: 20 l/min, schroefdraad 2”
Bestelnr. 16841
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Toebehoren Bestelnr.

Adapter 16896

Model Uitvoering Buis Ø (mm) Lengte dompelbuis (mm) Pompcapaciteit (l/min) Bestelnr.

Vatpomp van PP handmatige bediening 1000,00 8,00 16840
Vatpomp van roestvast staal voetbediening 950,00 20,00 16841
Vatpomp van roestvast staal handmatige bediening 600,00 10,00 16842
Vatpomp van PP handmatige bediening 12,00 700,00 14,00 16849
Vatpomp van PP handmatige bediening 18,00 700,00 26,00 16870
Vatpomp van PP handmatige bediening 12,00 700,00 12,00 16872
Minipomp van PP handmatige bediening 10,00 450,00 4,00 16873
Vatpomp van PP voetbediening 15,00 700,00 20,00 16874
Vatpomp van PP voetbediening 22,00 900,00 30,00 16884
Vatpomp van PP voetbediening 12,00 700,00 12,00 16895

Vatpompen
• Voor zwakke zuren, logen en petrochemische vloeisto�en
• Snelle en schone leging van jerrycans en kleine vaten tot 60 liter
• Passend voor vatschroefdraad Ø 64 mm (BSI)
• Met medium in aanraking komende delen van PP, PE en FKM

Oplosmiddelenpompen
• Met medium in aanraking komende delen van roestvast staal (1.4301) en 

PTFE
• Aansluitschroefdraad 2" fijn, passend voor reservoirs tot 60 liter met

R 2"-schroefdraad
• Adapter voor gangbare als toebehoren
Voetbediening
• Dompelbuis op vatdiepte traploos instelbaar
• Voor vaten tot 220 liter
Handbediening
• Vaste uitloopbocht met afsluitkraan van roestvast staal/PTFE

Universele handpompen
• Aanzuigbuis past zich automatisch aan de betre�ende vathoogte aan
• Incl. universele afsluitdop voor reservoiropeningen Ø 30–70 mm
• Transportpijp van PP
• Naar keuze met uitloopbocht of met slang (PVC), lengte 1,5 m en afsluitkraan 

(PP/PE)
• Voetpomp voor vaten tot 120 liter
• Minipomp PP voor vaten tot 10 liter, incl. universele plug voor reser-

voiropening van Ø 20–36 mm

Vatpompen



Vatpomp roestvast staal met 
afvoerslang (1,2 m) of uitloopbocht 
(afschroefbaar)
• voor ontvlambare vloeisto�en, elektrisch 

geleidend
• PTFE-afdichtingen
• te gebruiken in zone 0 en 1
• Explosiegroep II A
• Roestvast staal 1.4301
• Dompelbuis Ø 32 mm

Vatpompen
• Met vaste uitloopbocht (PP) of flexibel 

PVC-afvoerslang (1,2 m) en afsluiter
• Snel vullen uit vaten
• Dompelbuis Ø 32 mm
• Afdichting van PTFE
• Transportcapaciteit tot 12 l/min
• voor vaten en tanks van 60 - 1.000 liter

Antistatische set in kunststof ko�er
• Bestaande uit: 3 kleurgecodeerde koperen 

verbindingskabels met aardingsklemmen 
(1 koperen kabel 1,30 m lang, 2 koperen 
kabels, geïsoleerd 3 m lang) in een robuuste 
kunststof ko�er

Bestel-Nr. 2790

75

Model Accessoires voor Materiaal Bestelnr.

Schroefdraadaansluiting PP vatpomp PP 16934
Schroefdraadaansluiting RVS vatpomp staal 16935
Schroefdraadaansluiting Alle modellen PP 18963
Schroefdraadaansluiting Alle modellen PP 18964
Vatenstop Alle modellen PVC 16936

Model Uitvoering Dompeldiepte (mm) Pompcapaciteit (l/min) Bestelnr.

Vatpomp van PP uitloopslang 500 0,20 16902
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 500 0,20 16897
Vatpomp van roestvast staal vaste uitloopbocht 360 0,22 18908
Vatpomp van roestvast staal uitloopslang 360 0,22 18909
Vatpomp van PP uitloopslang 650 0,23 16915
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 650 0,23 16898
Vatpomp van PP uitloopslang 800 0,26 16916
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 800 0,26 16899
Vatpomp van PP uitloopslang 1000 0,30 18956
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 1000 0,30 18954
Vatpomp van PP uitloopslang 1250 0,30 16918
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 1250 0,30 16900
Vatpomp van PP uitloopslang 1500 0,30 18957
Vatpomp van PP vaste uitloopbocht 1500 0,30 18955
Vatpomp van roestvast staal vaste uitloopbocht 570 0,35 16923
Vatpomp van roestvast staal uitloopslang 570 0,35 16925
Vatpomp van roestvast staal vaste uitloopbocht 910 0,56 16924
Vatpomp van roestvast staal uitloopslang 910 0,56 16926

Vatpomp PTFE
• Voor het aftappen van zeer zuivere vloeisto�en
• Met afsluitkraan
• Dompelbuislengte 950 mm
• Dompelbuis Ø 32 mm
• Transportcapaciteit 0,4 l/slag

Bestelnr. 16927



Stapelbakken
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Stapelbakken | PE

Bestelnr. 22539 Bestelnr. 22548

Bestelnr. 22540 Bestelnr. 22557

1) grijs rood blauw zwart

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Stapelbak van polyethyleen 800 x 500 x 500 90 22536 22537 22539 -
Stapelbak van polyethyleen 1000 x 800 x 600 260 22540 22541 22543 -
Stapelbak van polyethyleen 1200 x 800 x 600 300 22548 22549 22551 -
Stapelbak polyethyleen 1200 x 1000 x 600 400 22556 22557 22559 -
Deksel van PE voor stapelbakken van PE inhoud 90 L 786 x 523 x 43 - - - 24279
Deksel van PE voor stapelbakken van PE inhoud 260 L 986 x 823 x 43 - - - 24280
Deksel van PE voor stapelbakken van PE inhoud 300 L 1186 x 823 x 43 - - - 24281
Deksel van PE voor stapelbakken van PE inhoud 400 L 1186 x 1023 x 43 - - - 24282

1) opvangvolume (liter)

Kleur

Stapelbakken van polyethyleen
Veilig en ruimtebesparend verzamelen en ter 
beschikking stellen van opslaggoederen en 
herbruikbare materialen
• Vervaardigd van duurzaam polyethyleen
• Opslag van emballage met bijv. zuren, logen, oliën, 

onbrandbare oplosmiddelen, enz.
• Hoge bestendigheid tegen vele zuren, logen en agressieve 

media
• Laadvermogen 500 kg
• Weerbestendig en gemakkelijk te reinigen
• Laag eigen gewicht
• Van alle kanten gemakkelijk onderrijdbaar met pompwagen of 

vorkheftruck
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Multifunctionele containers | PE

Bestelnr. 32030 Bestelnr. 32041

Bestelnr. 32035 Bestelnr. 32045

1) grijs rood blauw

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Multifunctionele container van PE met poten 825 x 1240 x 845 600,00 32030 32031 32033
Multifunctionele container van PE met poten 1030 x 1340 x 845 800,00 32038 32039 32041
Multifunctionele container van PE met wielen 825 x 1240 x 900 600,00 32034 32035 32037
Multifunctionele container van PE met wielen 1030 x 1340 x 900 800,00 32042 32043 32045

1) opvangvolume (liter)

Kleur

Multifunctionele container van polyethyleen
Verzamelen, sorteren, opslaan en aanleveren van 
waarde- en verbruiksmaterialen

• Hoogwaardige, vormvaste en robuuste constructie
• Eenvoudige behandeling, gering eigen gewicht
• Gemakkelijk te reinigen
• Vloeistofdicht en bestand tegen veel zuren en logen

 Model met poten
• Gemakkelijk onderrijdbaar voor het transport met hefappa-

ratuur

 Model met wielen
• Gemakkelijk, handmatig transport
• 2 zwenkwielen en 2 bokwielen (incl. vastzetinrichting), 

 wiel ø 125 mm
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Bestelnr. 15486 + 22812

Kiepbakken met wielen | PE

Bestelnr. 13067

Bestelnr. 23073 Bestelnr. 15483

Bestelnr. 23074

1) grijs rood blauw

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Kiepbak met wielen polyethyleen 920 x 1320 x 625 300,00 23073 23072 23070
Kiepbak met wielen polyethyleen 960 x 1440 x 825 500,00 15484 15483 13066
Kiepbak met wielen polyethyleen 1150 x 1560 x 925 750,00 15487 15486 13067
Kiepbak met wielen polyethyleen 1170 x 1590 x 1100 1000,00 23077 23076 23074
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 300 L 23078 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 500 L 22810 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 750 L 22812 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 1000 L 23079 - -

1) opvangvolume (liter)

Kleur

Kiepbakken

Verzamelen en aanleveren van afval en materialen
• Grote bokwielen (Ø 200 mm) en vergrendelbare zwenkwielen 

(Ø 125 mm)
• Gemakkelijk te legen, handmatig kantelen over de wielas van 

de bokwielen
• Draagkracht: 

capaciteit 300 L en 500 L = 150 kg 
capaciteit 750 L en 1000 L = 250 kg
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Bestelnr. 13064

Bestelnr. 23083 Bestelnr. 13062

Bestelnr. 23086 Bestelnr. 23095

1) grijs rood blauw

Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Kiepbak van PE met vorkkokers, zonder wielen 920 x 1420 x 590 300,00 23083 23082 23080
Kiepbak van PE met vorkkokers, zonder wielen 960 x 1530 x 790 500,00 15490 15489 13061
Kiepbak van PE met vorkkokers, zonder wielen 1150 x 1650 x 890 750,00 15496 15495 13062
Kiepbak van PE met vorkkokers, zonder wielen 1170 x 1660 x 1060 1000,00 23091 23090 23088
Kiepbak van PE met vorkkokers, met wielen 920 x 1420 x 625 300,00 23087 23086 23084
Kiepbak van PE met vorkkokers, met wielen 960 x 1530 x 830 500,00 15493 15492 13063
Kiepbak van PE met vorkkokers, met wielen 1150 x 1650 x 925 750,00 15499 15498 13064
Kiepbak van PE met vorkkokers, met wielen 1170 x 1660 x 1095 1000,00 23095 23094 23092
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 300 L 23078 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 500 L 22810 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 750 L 22812 - -
Deksel van PE voor kiepbakken met inhoud 1000 L 23079 - -

1) opvangvolume (liter)

Kleur

Kiepbakken van polyethyleen

Verzamelen en aanleveren van afval en materialen
• Geïntegreerde vorkkokers
• Naar keuze met bokwielen
• Bediening van de vergrendelingsvoorziening activeert onmid-

dellijk het kantelproces
• Ingebouwd veerschaarmechanisme begrenst het kantelen tot 

ca. 90°, ter bescherming van de bakken tegen beschadiging
• Draagkracht: 

capaciteit 300 L en 500 L = 150 kg 
capaciteit 750 L en 1000 L = 250 kg

Kiepbakken met vorkkokers | PE



1)

Type B x D x H (mm) Bestelnr.

Vatenroller polyethyleen 720 x 800 x 225 300 23262
Vatenroller polyethyleen met dissel 720 x 800 x 225 300 23263
Vatenroller polyethyleen met spatscherm met duwbeugel 720 x 800 x 1025 300 23264
Vatenroller elektrisch geleidend polyethyleen met spatscherm met duwbeugel 720 x 800 x 1025 300 23265
Vatenroller staal 610 x 610 x 125 350 13333
Vatenkar staal 350 40068
Vatenkar staal 350 40069

1) draagvermogen (kg)
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Vaten transportsystemen

Bestelnr. 23262

Bestelnr. 23263 Bestelnr. 13333 Bestelnr. 40068

Veilig en gemakkelijk transport van vaten

Vatenrollers van polyethyleen
• Ideaal voor 200 liter vaten van staal of kunststof
• Vloeistofdicht en corrosievrij
• 2 zwenk- en 2 bokwielen van polyamide (Ø 80 mm)
• Geprofileerde bodem, hoge stabiliteit tijdens transport

Vatenrollers van staal
• 4 zwenkwielen van polyamide (Ø 75 x 25 mm)
• Voor 200 liter vaten

Vatenkarren van staal
• Moeiteloos oppakken en transporteren van vaten
• Geen kiepen of rijden onder de volle ton nodig
• Voor stalen en kunststof vaten van 60 tot 220 liter
• Stevige constructie van staal en roestvast staal met 

hoogwaardige poedercoating
• Optioneel in elektrisch geleidende uitvoering voor gebruik in 

explosiegevaarlijke omgevingen (zones 1, 2 IIA, IIB)



Type Materiaal B x D x H (mm) Draagkracht (kg) Bestelnr.

Vatendraaitang staal met beugel staal met epoxy coating 700 x 560 x 850 300 19257
Vatendraaitang staal met schaargrijper verzinkt staal 1080 x 550 x 850 300 2881
Vatendraaitang horizontaal staal met epoxy coating 120 x 665 x 60 350 13309
Hijshaken met ketting staal verzinkt en gelakt 130 x 170 x 700 500 19262
Vatentang verticaal staal met epoxy coating 550 x 250 x 210 350 2689
Vatentang verticaal staal met epoxy coating 440 x 100 x 800 350 2691
Vatophanging verzinkt staal 300 9877
Vatengrijper verticaal gelakt staal 300 x 350 x 445 350 13274

Vatendraaitangen
• Robuuste thermisch verzinkte of gelakte uitvoering
• Stalen vaten veilig en eenvoudig optillen, draaien en legen
• Draaibereik vat > 360°

Model met klem
• Stalen vat kan in zowel verticale 

als horizontale positie worden 
vergrendeld

Bestelnr. 19257

Model met schaargrijper
• Voor verticaal of horizontaal 

transport van stalen vaten van 
200 liter

• Kan in horizontale positie worden 
vergrendeld

• Vaten kunnen in de grijper 
worden gedraaid

Bestelnr. 2881

Vatenkantelaar, horizontaal
• Voor het he�en en vervoeren 

van kraal- of klemringvaten van 
200 liter

• Met vergrendelingsmechanisme
Bestelnr. 13309

Hijshaken met ketting
• Verticaal of horizontaal transport
• Ook geschikt voor het he�en van 

liggende vaten
Bestelnr. 19262

Vatentang, verticaal
• Voor het he�en en vervoeren 

van kraal- of klemringvaten van 
200 liter

• Geschikt voor dicht opeenge-
pakte vaten of voor het laden 
van veiligheids- en T-code 
overmaatse vaten

Bestelnr. 2689

Vatentang, verticaal
• Voor het he�en en vervoeren 

van kraal- of klemringvaten van 
200 liter

• Optimaal geschikt voor dicht 
opeengepakte vaten

Bestelnr. 2691

Vatophanging voor liggende 
vaten
• Voor het horizontaal he�en en 

vervoeren van stalen kraalvaten 
van 60 en 200 liter

• Stevige kettingconstructie met 
2 speciale grijphaken voor het 
he�en van vaten

Bestelnr. 9877

Schaargrijper
• Voor het verticaal he�en en 

vervoeren van stalen vaten van 
200 liter en vaten met kunststof 
L-ring van 220 liter, hoogte: 350 
mm

Bestelnr. 13274
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Vatendraaitangen
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Vatenkantelaar | heftruckaccessoire

Bestelnr. 2542

Bestelnr. 2543

Bestelnr. 19260

Model Materiaal B x D x H (mm) Draagkracht (kg) Bestelnr.

Vat grijper staal voor 1 vat staal met epoxy coating 710 x 890 x 975 350 2542
Vat grijper staal voor 2 vaten staal met epoxy coating 1050 x 1080 x 975 700 2543
Trommelgrijper staal voor 1 vat staal met epoxy coating 710 x 1100 x 160 350 19260

Vatengrijper voor één of twee vaten
• Veilige opname van stalen kraal- en spanringvaten
• In hoogte verstelbaar
• Door de vaten onder de rand aan te rijden en op te tillen m.b.v. 

de vatengrijper, wordt het vat automatisch gezekerd
• De grijper verankert zich bij het hefproces aan de rand van het 

vat, automatische ontgrendeling bij het neerzetten van het vat

Vatenklem
• Voor 200-liter-stalen kralenvaten
• Als uitbreidingsaccessoire voor een vorkheftruck
• Klem omsluit het vat automatisch bij het optillen door de 

vorkheftruck
• Borging aan de vorkheftruck door vleugelschroeven
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Vatenkantelaar
• Geschikt voor vatdiameters van 380 mm tot 600 mm
• In het frontbereik ingebouwde, draaibaar gemonteerde prismabek, met behulp van een 

handmatige spaninrichting kan elk willekeurige vat worden geklemd
• Veiligheidsketting voor bevestiging aan de heftruck
• Draaibereik vat: 180°, draagvermogen: 300 kg
• Vorkkokers: 170 x 70 mm, vorkafstand 630 mm

Vatenkantelaar met eindeloze ketting voor 200-liter-stalen 
vaten
• Gemakkelijke bediening van de bestuurdersstoel van de heftruck
• Eindeloze ketting maakt gedoseerde vatleging vanaf willekeurige 

hoogte mogelijk
• Borging aan de heftruck door middel van vergrendelingsschroeven
• Vorkkokers: 180 x 65 mm, vorkafstand: 620 mm
• Draaibereik vat: > 360°, draagvermogen: 300 kg

Vatenkantelaar als heftruckaccessoire
van staal, met handzwengel
Bestelnr. 2880

Vatenkantelaar als heftruckaccessoire
van staal, met eindeloze ketting
Bestelnr. 19258

Model Materiaal B x D x H (mm) Draagkracht (kg) Bestelnr.

Vatendraaitang staal met handzwengel staal met epoxy coating 1055 x 1000 x 455 300 2880
Vatendraaitang staal met eindeloze ketting staal met epoxy coating 990 x 720 x 510 300 19258
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Vatenlifter

Bestelnr. 13330

Bestelnr. 19255 Bestelnr. 23271

Type Verrijdbaar onderstel Materiaal B x D x H (mm) Draagkracht (kg) Bestelnr.

Vatenlifter type GH staal met epoxy coating 900 x 1100 x 1885 350 19255
Vatenlifter type LE breed staal met epoxy coating 980 x 810 x 1180 250 13330
Vatenlifter met grijper smal gelakt staal 830 x 1140 x 1605 300 23266
Vatenlifter met grijper breed gelakt staal 1200 x 1140 x 1605 300 2538
Vatenlifter met grijper breed gelakt staal 1200 x 1100 x 2135 300 23271

Vatenlifter type GH
• Geschikt voor 200 liter stalen vaten met kraalrand
• Verstelbaar loopwerk (720 mm tot 1390 mm inrijbreedte)
• Gemakkelijk en nauwkeurig rangeren
• Speciaal zelfsluitend grijpmechanisme

Vatenlifter type LE
• Geschikt voor 200 liter stalen vaten met kraalrand
• Eenvoudig en gemakkelijk laden van vaten vanaf europallets en 

opvangbakken
• Speciaal vergrendelingsmechanisme voor vatopname aan de 

bovenste rand

Vatenlifter met grijper
• Voor 60 liter en 200 liter stalen vaten met kraalrand en stalen 

spanringvaten
• Speciaal vergrendelingsmechanisme: het stalen vat wordt aan 

de bovenste vatrand gegrepen en veilig vastgeklemd
• Verstelbaar grijpmechaniek, optimale aanpassing aan verschil-

lende vatgroottes en opnameposities
• Loopwerken gemakkelijk verplaatsbaar door 2 bok- en 2 

zwenkwielen
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Bestelnr. 2539

Bestelnr. 23276 Bestelnr. 2879

Type Verrijdbaar onderstel Materiaal B x D x H (mm) Draagkracht (kg) Bestelnr.

Vatenlifter staal met voetpomp met beugel smal staal met epoxy coating 830 x 1140 x 1605 300 14683
Vatenlifter staal met voetpomp met beugel breed staal met epoxy coating 1200 x 1140 x 1605 300 2539
Vatenlifter staal met voetpomp met beugel breed staal met epoxy coating 1200 x 1100 x 2135 300 23276
Vatenlifter staal met voetpomp met beugel smal staal met epoxy coating 830 x 1140 x 1605 300 32016
Vatenlifter staal met voetpomp met beugel breed staal met epoxy coating 1200 x 1140 x 1605 300 32018
Vatenlifter met prismabekken en voetpomp smal staal met epoxy coating 830 x 1140 x 1605 300 23290
Vatenlifter met prismabekken en voetpomp breed staal met epoxy coating 1200 x 1140 x 1605 300 23292
Vatenlifter met prismabekken en voetpomp breed staal met epoxy coating 1200 x 1100 x 2135 300 2879

Vatenlifter met klem
• 2 varianten voor 200 liter stalen vaten of universeel voor alle 

200/220 liter stalen en kunststofvaten
• Automatisch sluitende vatklemmen
• Met voetpomp
• Gemakkelijk verplaatsbaar door 2 bok- en 2 zwenkwielen (met 

rem)
• Artikel 14683, 2539 en 23276 voor 200 liter stalen vaten
• Artikel 32016 en 32018 voor 200/220 liter stalen en kunst-

stofvaten

Vatenlifter met prismabekken
• Voor het optillen, draaien, mengen, gedoseerd legen en 

transporteren
• Grijpsysteem met draaibaar gelagerde prismabekken - ideaal 

voor 60 tot 220 liter kunststof L-ring- en dekselvaten alsmede 
60 en 200 liter stalen kraal- en spanringvaten

• Draaibereik: > 360°
• Praktische voetpomp voor het ergonomische he�en van het 

vat
• Neerzetten van het vat door middel van een afzonderlijk 

voetpedaal
• Hefhoogten tot 1.400 mm (afhankelijk van de versie)
• Gemakkelijk verplaatsbaar, 2 zwenk- en bokwielen (zwenk-

wielen met vastzetinrichting)
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Wand-/hoekbeschermingsprofielen

Pilaarbescherming

Pilaarbescherming

geel zwart

type beschermingsprofiel Type B x D x H (mm) Bestelnr. Bestelnr.

Muur smal 1 500 x 50 x 125 23096 23097
Muur smal 2 1000 x 50 x 125 23098 23099
Muur breed 3 500 x 50 x 250 23100 23101
Muur breed 4 1000 x 50 x 250 23102 23103
Hoek smal 5 250 x 125 x 250 23104 23105
Hoek breed 6 250 x 125 x 500 23106 23107
Pilaar 160 360 x 360 x 500 23108 23109
Pilaar 200 400 x 400 x 500 23110 23111
Pilaar 240 440 x 440 x 500 23112 23113
Pilaar 300 500 x 500 x 500 23114 23115

Verpakkingseenheid = 2

Kleur

Beveiliging van transportroutes

Muur- of hoekbescherming
• Voorkomen beschadigingen aan wanden of hoeken
• Van robuust polyethyleen
• Goede stootvastheid ook bij koudere temperaturen
• Botsingen, bijvoorbeeld door hefwerktuigen wordt gedempt, 

mogelijke beschadigingen aan hefwerktuigen worden gemini-
maliseerd

• Bestand tegen veel agressieve chemicaliën
• Waarschuwingskleuren geel/zwart, UV-bestendig
• Set bestaat uit 2 profielen, incl. montagemateriaal

Pilaarbescherming
• Bescherming van pilaren, steunen en palen die zich in onmid-

dellijke nabijheid van routes bevinden
• Van robuust polyethyleen
• Goede stootvastheid ook bij koudere temperaturen
• Meervoudig op elkaar monteerbaar, ook het bovenste gedeelte 

van een pijler kan worden beschermd
• Botsingen, bijvoorbeeld door hefwerktuigen wordt gedempt, 

mogelijke beschadigingen aan hefwerktuigen worden gemini-
maliseerd

• Waarschuwingskleuren geel/zwart, UV-bestendig
• Set bestaat uit 2 profielen, incl. connector

Aanrijbeveiliging
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toebehoren - poten 100/200 liter 400 liter 550 liter

Bestelnr. 12499 12501 13073

100 200 400 550 700

Model met tapopening met tapopening met tapopening met tapopening met tapopening
B x D x H (mm) 975 x 710 x 460 975 x 710 x 670 1270 x 785 x 780 1400 x 1070 x 750 1400 x 1070 x 930
Bestelnr. geel 13393 12497 11515 13070 13071
Bestelnr. groen 13395 13307 13388 13365 13342
Bestelnr. oranje 13394 13306 13389 13366 13343

Inhoud (l)

Strooigoedbakken

Bestelnr. 13068 Bestelnr. 13366 Bestelnr. 13071

toebehoren - wielenset 100/200 liter 400 liter 550 liter

Bestelnr. 12498 12500 13072

100 200 400 550 700

Model zonder schepopening zonder schepopening zonder schepopening zonder schepopening zonder schepopening
B x D x H (mm) 975 x 710 x 460 975 x 710 x 670 1270 x 785 x 780 1400 x 1070 x 750 1400 x 1070 x 930
Bestelnr. geel 13296 12495 12496 13068 13069
Bestelnr. groen 13298 13301 13328 13368 13358
Bestelnr. oranje 13297 13300 13315 13369 13359

Inhoud (l)

Strooigoedbakken van kunststof

• Zeer stabiele constructie, hoge slagvastheid
• Naar keuze met schepopening
• Volledig van polyethyleen, duurzaam en corrosiebestendig
• Deksel gemakkelijk en zonder gereedschap demonteerbaar
• Strooigoedbakken zijn afsluitbaar (slot niet in levering 

inbegrepen)
• Leverbaar in lichtgrijs met deksels in verschillende kleuren



Toebehoren Bestelnr.

wandhouder voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes 9905
rollenstandaard voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes 9908
rollenstandaard voor rolbreedte 80 cm, met scheurmes (geschikt voor wandmontage) 9909

Type Materiaaldikte Absorptie (l/VE) L x B Verpakkingseenheid Bestelnr.

Rol licht 250,00 90 m x 40 cm 2 11315
Rol zwaar 250,00 45 m x 80 cm 1 9936
Rol zwaar 250,00 45 m x 40 cm 2 9937
Mat licht 136,00 46 cm x 40 cm 200 11327
Mat zwaar 129,00 46 cm x 40 cm 100 9934
Slang 57,00 1.2 m x 75 mm 15 9930
Slang 64,00 3 m x 75 mm 6 9931
Kussen 46,00 46 cm x 46 cm 10 9932
Kussen 35,00 25 cm x 25 cm 20 9933
Vattopmat zwaar 42,00 Ø 560 mm 25 14367
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Bestelnr. 11315

Bestelnr. 9934

Bestelnr. 9930 Bestelnr. 9933

Sorbents | olie

Olie sorbents – waterafstotend, betrouwbare adsorptie 
van olie, benzine, etc.

• Zeer sterk slijtvast
• Extreem hoge duurzaamheid
• Geschikt voor zware en langdurige belasting
• Fijnmazig weefsel, zeer scheurbestendig en pluisarm oppervlak
• Uitstekende adsorptie-eigenschappen
• Grote opnamecapaciteit (tot 16 keer het eigen gewicht)

Materiaaldiktes:
• Licht   – voor kleine lekkages en als preventiemaatregel
• Zwaar   – voor grote lekkages of opname van plassen
• Geen onnodig materiaalverbruik   – geperforeerde rollen en 

matten, u gebruikt alleen de hoeveelheid materiaal die u nodig 
heeft

• Minimaal risico op uitdruipen   – uitstekende hechting tussen 
vezeloppervlak en vloeistof
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Sorbents | universeel

Bestelnr. 11314

Bestelnr. 9951

Bestelnr. 9943
Bestelnr. 9954

Toebehoren Bestelnr.

wandhouder voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes 9905
rollenstandaard voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes 9908
rollenstandaard voor rolbreedte 80 cm, met scheurmes (geschikt voor wandmontage) 9909

Type Materiaaldikte Absorptie (l/VE) L x B Verpakkingseenheid Bestelnr.

Rol licht 242,00 90 m x 40 cm 2 11314
Rol licht 242,00 90 m x 80 cm 1 11317
Rol zwaar 242,00 45 m x 80 cm 1 9950
Rol zwaar 242,00 45 m x 40 cm 2 9949
Slang 64,00 3 m x 75 mm 6 11347
Slang 57,00 1.2 m x 75 mm 15 9954
Mat licht 144,00 46 cm x 40 cm 200 11326
Mat zwaar 136,00 46 cm x 40 cm 100 9951
Kussen 46,00 46 cm x 46 cm 10 9943
Kussen 35,00 25 cm x 25 cm 20 9944
Vattopmat zwaar 42,00 Ø 560 mm 25 9953

Universeel sorbents – betrouwbare adsorptie van olie, 
water, koelvloeisto�en en niet-agressieve chemicaliën

• Zeer sterk slijtvast
• Extreem hoge duurzaamheid
• Geschikt voor zware en langdurige belasting
• Fijnmazig weefsel, zeer scheurbestendig en pluisarm oppervlak
• Uitstekende adsorptie-eigenschappen
• Grote opnamecapaciteit (tot 16 keer het eigen gewicht)

Materiaaldiktes:
• Licht – voor kleine lekkages en als preventiemaatregel
• Zwaar – voor grote lekkages of opname van plassen
• Geen onnodig materiaalverbruik – geperforeerde rollen en 

matten, u gebruikt alleen de hoeveelheid materiaal die u nodig 
heeft

• Minimaal risico op uitdruipen – uitstekende hechting tussen 
vezeloppervlak en vloeistof
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Sorbents | speciaal

Bestelnr. 9913

Bestelnr. 9917

Bestelnr. 9910 Bestelnr. 9915

Toebehoren Bestelnr.

wandhouder voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes 9905
rollenstandaard voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes 9908
rollenstandaard voor rolbreedte 80 cm, met scheurmes (geschikt voor wandmontage) 9909

Type Materiaaldikte Absorptie (l/VE) L x B Verpakkingseenheid Bestelnr.

Rol licht 268,00 90 m x 80 cm 2 11319
Rol zwaar 228,00 45 m x 70 cm 1 9919
Rol zwaar 228,00 45 m x 40 cm 1 9913
Slang 85,00 1.2 m x 75 mm 15 9914
Slang 84,00 3 m x 75 mm 6 9915
Kussen 57,00 25 cm x 25 cm 20 9910
Kussen 78,00 46 cm x 46 cm 10 9916
Mat zwaar 114,00 46 cm x 40 cm 100 9917
Mat licht 163,00 46 cm x 40 cm 200 9918

Speciaal sorbents – betrouwbare adsorptie van zuren, 
logen, agressieve chemicaliën en olie

• Zeer sterk slijtvast
• Extreem hoge duurzaamheid
• Geschikt voor zware en langdurige belasting
• Fijnmazig weefsel, zeer scheurbestendig en pluisarm oppervlak
• Uitstekende adsorptie-eigenschappen
• Grote opnamecapaciteit (tot 16 keer het eigen gewicht)

Materiaaldiktes:
• Licht – voor kleine lekkages en als preventiemaatregel
• Zwaar – voor grote lekkages of opname van plassen
• Geen onnodig materiaalverbruik – geperforeerde rollen en 

matten, u gebruikt alleen de hoeveelheid materiaal die u nodig 
heeft

• Minimaal risico op uitdruipen – uitstekende hechting tussen 
vezeloppervlak en vloeistof
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Toebehoren Bestelnr.

Navulset mobiele box Sorbents olie 14408
Navulset mobiele box Sorbents universeel 14409
Navulset mobiele box Sorbents speciaal 14410
Navulset transportwagen Sorbents olie 14414
Navulset transportwagen Sorbents universeel 14415
Navulset transportwagen Sorbents speciaal 14416

Praktische navulsets voor de mobiele box (zonder wegwerpveiligheidshandschoenen)

Handige mobiele boxen waarborgen een snelle toegang in geval 
van lekkage.
Het geselecteerde assortiment is ideaal samengesteld voor de 
onmiddellijke inperking van gevaren in het geval van lekkage.

Olie sorbents
Veilige opname van olie, benzine, diesel, oplosmiddelen enz., 
waterafstotend

Universeel sorbents
Veilige opname van olie, water, koelvloeisto�en en niet-agres-
sieve chemicaliën

Speciaal sorbents
Veilige opname van zuren, logen, agressieve chemicaliën en olie

PREMIUM transportwagen speciaal, B x D x H (mm): 410 x 590 x 950
Bestelnr. 14413

PREMIUM mobiele box universeel, B x D x H (mm): 610 x 400 x 340
Bestelnr. 14406

Type B x D x H (mm) Materiaal Bestelnr.

Mobiele box Olie sorbents 610 x 400 x 340 van polyethyleen 14405
Mobiele box Universeel sorbents 610 x 400 x 340 van polyethyleen 14406
Mobiele box Speciaal sorbents 610 x 400 x 340 van polyethyleen 14407
Transportwagen Olie sorbents 410 x 590 x 950 van polyethyleen 14411
Transportwagen Universeel sorbents 410 x 590 x 950 van polyethyleen 14412
Transportwagen Speciaal sorbents 410 x 590 x 950 van polyethyleen 14413

PREMIUM adsorptiemiddelen calamiteitenset in een 
praktische transportwagen
Inhoud: 6 kussens, 3 slangen, 20 matten, 3 paar 
wegwerpveiligheidshandschoenen, 5 afvalzakken, 1 
veiligheidsbril

PREMIUM mobiele box
Inhoud: 6 kussens, 3 slangen, 20 matten, 1 paar 
wegwerpveiligheidshandschoenen

Sorbents | mobiele box, transportwagen, navulsets



Granulaat Universeel Absorptie (l/VE) Gewicht (kg) Bestelnr.

Granulaat universeel ultra fijne korrel (VE: 1 zak) 11,00 10 14394
Granulaat universeel ultra fijne korrel (VE: 3 zakken à 10 kg) 33,00 30 18165
Granulaat universeel fijne korrel (VE: 1 zak) 18,00 20 9906
Granulaat universeel fijne korrel (VE: 3 zakken à 20 kg) 54,00 60 18453
Granulaat universeel grove korrel (VE: 1 zak) 16,00 20 9956
Granulaat universeel grove korrel (VE: 3 zakken à 20 kg) 48,00 60 18468
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Granulaat

Toebehoren Materiaal Bestelnr.

Kleine handschep polypropyleen 14369
Grote handschep polypropyleen 14370

Universele grove korrels
• Korrelgrootte van 1 - 3 mm
• Zak van 20 kg absorbeert tot 16 liter stookolie
• Geschikt voor massieve oppervlakken
• Optimale slipweerstand, zelfs bij volledige verzadiging
• Voor binnen en buiten

Universele fijne korrels
• Korrelgrootte van 0,5 - 1 mm
• Zak van 20 kg absorbeert tot 18 liter stookolie
• Dringt door in kleine uitsparingen en kieren
• Het meest geschikt voor een groot contact met het oppervlak en 

snelle absorptie (bijvoorbeeld verkeersgebieden)
• Optimale slipweerstand, zelfs bij volledige verzadiging

Universele ultra fijne korrels
• Korrelgrootte van 0,3 - 0,7 mm
• Zak van 10 kg absorbeert tot 11 liter stookolie
• Dringt door in de fijnste uitsparingen en kieren
• Bij uitstek geschikt voor toepassingen waarvoor weinig afval en een 

zeer grote zuigkracht zijn vereist

Granulaten - voor het absorberen van oliën, logen, 
vetten, brandsto�en, verven enz.

• Testcertificaat (MPA-NRW type III R)
• O�cieel getest en goedgekeurd voor gebruik op verkeersge-

bieden
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Afdichtmat, B x D x H (mm): 800 x 800 x 8
Bestelnr. 13098

Vloeistofbarrière, B x L x H (mm): 70 x 3000 x 100
Bestelnr. 11365

Vloeistofbarrière, B x H (mm): 400 x 50
Bestelnr. 13096

Opberg-transportkoker B x L x H (mm) Materiaal Bestelnr.

voor lengte 400 mm 190 x 475 x 210 polyethyleen 13097
voor lengte 600 mm 190 x 675 x 210 polyethyleen 13094
voor lengte 800 mm 190 x 875 x 210 polyethyleen 13101
voor lengte 1000 mm 190 x 1080 x 210 polyethyleen 13102
voor lengte 1200 mm 190 x 1280 x 210 polyethyleen 13095

Type B x D x H (mm) Materiaal Bestelnr.

Vloeistofbarrière 70 x 3000 x 100 polyurethaan 11365
Vloeistofbarrière 45 x 2000 x 50 polyurethaan 13093
Vloeistofbarrière 400 x 50 polyurethaan 13096
Afdichtmat 800 x 800 x 8 polyurethaan 13098
Afdichtmat 1000 x 1000 x 8 polyurethaan 9901
Afdichtmat 400 x 400 x 8 polyurethaan 9902
Afdichtmat 1200 x 1200 x 8 polyurethaan 9903
Afdichtmat 600 x 600 x 8 polyurethaan 9904Type

Opbergboxen van polyethyleen
• met praktische draaggreep en deksel
• voorbereid voor wandmontage

Afdichtmatten en vloeistofbarrières

Flexibele afdichtmatten - Snelle bescherming bij 
lekkende vloeisto�en

• Verhinderen ongewenst indringen van waterverontreinigende 
vloeisto�en in de bodem of het riool

• Incl. beschermfolie met geïntegreerde grepen
• Bestand tegen water, koolwatersto�en en de meeste chemi-

caliën
• Extreem dicht, flexibel, op de onderzijde hechtend materiaal, 

past zich aan de bodemgesteldheid aan
• Meerdere keren te gebruiken

Flexibele vloeistofbarrières - Snelle bescherming bij 
lekkende vloeisto�en

• Hechten aan de vloer en beschermen de omgeving tegen 
lekkende vloeisto�en

• Bestaan uit een speciaal kunststofmengsel
• Bestand tegen water, koolwatersto�en en de meeste chemi-

caliën
• Herbruikbaar, kan met zeepwater worden gewassen of 

ontgiftigd
• Voor alle gladde ondergronden



 KNOWHOW RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT 

Profiteer van onze vakkennis - zowel in binnen- als buitenland. 
Al onze medewerkers beschikken over een uitstekende exper-
tise in hun respectievelijke vakgebieden. In Duitsland zijn onze 
consultants bijvoorbeeld onafhankelijke BDSF-experts en in 

het buitenland hebben ze expertise in de lokale wetgeving. Op 
maat gemaakte en wettelijk conforme oplossingen voor elke 
klantbehoefte zijn het resultaat.

We vergroten het bewustzijn 
over de gevaren bij het omgaan
met gevaarlijke sto�en

Dit traint en creëert bewustzijn voor de routine-
matige omgang met gevaarlijke sto�en, voor meer 
duurzame veiligheid in het dagelijks werk. In de 
asecos academy bieden we bijscholingen en 
seminars aan op het gebied van opslag van en 
omgang met gevaarlijke sto�en. Of het nu gaat om 
basiskennis of een speciaal onderwerp, ongeacht 
of u gebruiker, planner, architect of geautoriseerde 
asecos-dealer bent, de asecos academy geeft 
diepgaande vakkennis op een praktijkgerichte en 
doelgroepgerichte manier door. 

Ons academy-concept is modulair opgebouwd, dat 
wil zeggen dat de afzonderlijke onderdelen kunnen 
worden gecombineerd tot een op maat gemaakt 
bijscholingsaanbod: www.asecos.com/academy

asecos World –
Het hart van de academy!

Bezoekers van de asecos World kunnen tijdens de 
rondleiding hun kennis van gevaarlijke sto�en testen, 
opfrissen en uitbreiden. In plaats van droge theorie is 
het leerconcept van asecos gebaseerd op humoristische, 
onafhankelijke verwerving van inhoud. Het theoretische 
en praktische aanbod in de wereld is enorm en inter-
actief vormgegeven.

Een rondleiding door de asecos World kan individueel 
worden aangepast aan het kennisniveau van de bezoe-
kersgroep.

Geïnteresseerden kunnen verder gedegen specialistische 
kennis vinden in de asecos brochure over gevaarlijke sto�en, 
de Redpaper-serie en in onze meertalige HazMat-gidsen via 
www.asecos.com, op ons blog asecos.com/blog of in onze 
productvideo’s op youtube.com/asecosVideos.
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Onze expertise is goed onderbouwd, transnationaal en multimediaal.



      

ONS MEDIA-AANBOD

Individueel en op maat

Absoluut hoogtepunt is de nieuwe asecos producten configu-
rator. Met deze online-tool kunt u heel individueel uw veilig-
heidskast incl. interieur, maatvoering en ontwerp plannen – 
vervolgens wordt het gewenste product gevisualiseerd en kan er 
direct een o�erte worden aangevraagd. Krijg een overzicht van 
het omvangrijke asecos-productassortiment en vind gemakkelijk 
de juiste kast voor uw toepassing. Test de configurator nu op:
www.asecos-configurator.com

Onze nieuwe media-service

De nieuwe producten configurator bevat voor elk product 
passende informatie, technische gegevens, CAD-tekeningen, 
BIM-gegevens, afbeeldingen, aanbestedingsteksten, bedienings-
handleidingen, certificaten en keuringsrapporten. Eenvoudig 
gestructureerd: aan het einde van elke configuratie vindt u alle 
gangbare gegevens-formaten voor de planning van uw project.

Ontdek ook virtueel de veiligheids-
kasten van asecos!

Naast onze showroom op locatie op ons hoofd-
kantoor in Gründau en de asecos vestiging voor 
uw land, kunt u asecos-producten nu ook virtueel 
ervaren: 
bij www.asecos-showroom.com kunt u 
eenvoudig door de 3D-navigatie van onze online 
showroom klikken en gedetailleerde productin-
formatie bekijken, zoals verklarende video’s of 
technische tekeningen.
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Ons productassortiment omvat een breed scala van producten voor de veilige opslag en 
afzuiging van en omgang met gevaarlijke sto�en.
Meer informatie vindt u op www.asecos.com.

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE 
MATERIALEN BINNEN

AFZUIGING EN FILTRATIE VAN
GEVAARLIJKE STOFFEN
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productoverzicht asecos



SERVICE EN ONDERHOUD
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OPLOSSINGEN VOOR BESCHERMING 
VAN NIET-ROKERS EN BESTRIJDING 
VAN LUCHTVERONTREINIGING
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Afmetingen, gewichten en afbeeldingen
Maat- en gewichtsgegevens zijn gegevens bij benadering
Afbeeldingen kunnen speciale uitrustingen bevatten.
De producten worden zonder decoratiemateriaal geleverd.

Vervoerder en terbeschikkingstelling
Om de artikelen te leveren, kiezen we verschillende vervoerders, afhankelijk van de productkenmerken, bijv. pakketservice, 
stukgoederen of speciale expeditie. Rekening houdend met de maat en gewicht, zullen wij de verzendmethode kiezen die voor 
u het goedkoopst is.
Ongehinderde toegang met een 20-tons vrachtwagen moet mogelijk zijn voor levering met een expediteur.

Prijs- en leveringsinformatie
Bindende prijsinformatie en levertijden kunt u opvragen bij uw respectievelijke verkoper/handelspartner.

Overige
Daarnaast verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van asecos GmbH op www.asecos.com en naar de verkoopvoorwaar-
den van uw respectievelijke verkoper/handelspartner.

mei 2022
© Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten op basis hiervan zijn voorbehouden aan de uitgever. Dit geldt in 
het bijzonder voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, microverfilming, evenals voor opslag en verwerking in elektronische 
systemen.
Alle informatie in deze catalogus is naar ons beste weten samengesteld. Houd er echter rekening mee dat we geen aansprake-
lijkheid kunnen aanvaarden voor fouten en vergissingen. 
Alle informatie is voor informatieve doeleinden. De toepasselijke wetgeving is bepalend voor het individuele geval. Let op de 
voor u bindende landspecifieke voorschriften en voorschriften!

Uitgever
asecos GmbH

Colofon





For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.

© asecos GmbH 08-2022Onder voorbehaud van eventuele drukfouten en productwijzigingen t.g.v. 
veranderde wettelijke voorschriften, technische ontwikkelingen en vernieuwing 
van modellenreeksen.

www.asecos.nl

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

     +49 6051 92200
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House 
Stores Road 
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

     +44 1332 415933
      info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

     +34 935 745911
     +34 935 745912
      info@asecos.es

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

     +31 172 506476
     +31 172 506541
      info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

     +1 704 8973820
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa�nau 

     +41 62 754 04 57
     +41 62 754 04 58
      info@asecos.ch

asecos SARL

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

     +33 3 87 78 62 80
      info@asecos.fr


