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Rezervoare de stocare

Rezervoare de stocare

STAŢIE DIESEL SUPRATERANĂ CU PERETE
SIMPLU ŞI CUVĂ DE RETENŢIE

STAŢIE DIESEL supraterană din oţel, cu perete simplu
Produs în conformitate cu normele europene în vigoare,
rezervorul este construit din tablă de oţel carbon S 235 JR
UNI EN 10025
Caracteristici pentru staţia diesel de 9000 l:
• produs în conformitate cu normele europene în vigoare,
• construit din tablă de oţel carbon S 235 JR UNI EN 10025
• capacitate 9.000 l
• rezervorul este prevăzut cu suporţi pentru prevenirea
răsturnării,

• cuva are o capacitate de 50% dim volumul rezervorului
• strat anticoroziune şi strat de vopsea
• calotă 400 mm cu ştuţ de umplere rapidă de 3” cu racord
(cuplă rapidă) blocabil, din cupru şi ţeavă de aerisire cu
dispozitiv de împiedicare a întoarcerii
flăcării,
• indicator de nivel cu rol informativ,
• supapă de limitare a încărcării, calibrată la 95% din
capacitatea geometrică a rezervorului, ţeavă de aspiraţie
dotată cu supapă de sens (valvă antidezamorsaj), filtru şi
robinet,
• ţeavă de scurgere la baza cuvei, cu capac de siguranţă.

Dimensiuni
(lung. x lat. x inal.)

Diametru
ø cm

Greutate
cca. Kg

5 000 L

320 x 175 x 170

160

450

7 000 L

350 x 215 x 230

190

700

Capacitate

9 000 L

390 x 215 x 230

190

1 000

15 000 L

575 x 225 x 240

200

2 000

20 000 L

720 x 225 x 240

200

2 800

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de stocare

STAŢIE DIESEL SUPRATERANĂ CU PEREŢI DUBLI

Staţie de incintă cu pereţi dubli capacitate 20.000
litri dotată cu pompă Piusi cu 50 de utilizatori

STAŢIE DIESEL supraterană din oţel, cu pereţi dubli
Caracteristici:
• produs după standardul EN 12285-2
• construit din tablă de oţel carbon S 235 JR UNI EN 10025
• formă cilindrică orizontală
• pereţi dubli din oţel - grosimea pereţilor fiind în conformitate
cu standardul
• picoare tip şa, sudate
• strat anticoroziune şi strat de vopsea
• calotă DN60 cu ştuţ de umplere rapidă de 3” cu racord
(cuplă rapidă), blocabil din cupru Elaflex
• ţeavă de aerisire cu dispozitiv de împiedicare a întoarcerii
flăcării

• dispozitiv de detectare a scurgerilor
• indicator de nivel cu rol informativ (jojă)
• supapă de limitare a încărcării calibrată la 95% din
capacitatea geometrică a rezervorului
• ţeavă de aspiraţie dotată cu supapă de sens (valvă
antidezamorsaj), filtru şi robinet
• scară laterală
• garanţie 10 ani
Rezervorul poate fi dotat şi cu pompe profesionale Horn
debit 80 sau 150 l/min cu sau fără MID, respectiv cu sau fără
sistem de management al utilizatorilor.

Capacitate

Dimensiuni
(lung. x lat. x inal.)

Diametru
ø cm

Greutate
cca. Kg

5 000 L

390 x 175 x 225

160

1172

10 000 L

520 x 175 x 190

160

2.057

15 000 L

780 x 175 x 190

160

3.025

20 000 L

668 x 215 x 240

200

3.800

30 000 L

995 x 215 x 240

200

5.500

40 000 L

1000 x 265 x 280

250

7.030

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de stocare

POMPE PENTRU STAŢIILE DE INCINTĂ
STAŢIE DIESEL cu pompă simplă CUBE 70
Caracteristici:
• electropompă autoamorsantă la 220 sau 24V (la alegere)
• debit 70 l/min
• contor mecanic cu 3 cifre
• subtotal resetabil şi totalizator neresetabil
• furtun de alimentare DN25 4 m cu pistol automat

Denumire

Cod produs

STAŢIE DIESEL cu pompă simplă CUBE 70

-

STAŢIE DIESEL cu pompă cu 50 de utilizatori
Caracteristici:
• electropompă Piusi. autoamorsantă la 12, 24 sau 220 V (la alegere)
• acces codat pentru 50 de utilizatori cu cheie sau PIN
• debit 70 l/min cu afişaj digital, furtun de alimentare DN25 4 m cu pistol automat
• meniul pompei şi al softului de gestiune sunt în limba română
• softul dedicat permite managementul alimentărilor şi obţinerea de rapoarte detaliate
• înregistrează în memoria locală, cu o capacitate de 255 de alimentări, data şi ora, cât şi datele
alimentării
• posibilitatea de a introduce kilometrajul şi/sau numărul de înmatriculare înainte de alimentare
• kitul de descărcare a datelor, format din cheia roşie (manager) şi cititorul de chei USB pentru
PC, cât şi softul de management, sunt incluse în preţ
Denumire

Cod produs

STAŢIE DIESEL cu pompă Piusi cu 50 utilizatori

-

Montaj, deplasare echipă service, punere în funcţiune, instruire personal
Chei utilizator

STAŢIE DIESEL cu pompă cu 2.000 de utilizatori
Caracteristici:
• electropompă Horn autoamorsantă la 220 V
• acces codat pentru 2.000 de utilizatori cu tag sau PIN
• utilizatorii pot fi de tip maşină sau şofer, iar identificarea poate fi dublă (se identifică prima
dată maşina şi apoi şoferul)
• meniul pompei şi a softului pentru managementul utilizatorilor sunt în limba română
• softul permite blocarea/deblocarea utilizatorilor, stabilirea de limite de alimentare pentru
şoferi, obţinerea de rapoarte (inclusiv calcularea consumului)
• pompa se poate conecta la PC prin cablu sau prin GSM, iar în acest caz blocarea şi
deblocarea, respectiv limitele de alimentare se pot transmite instantaneu spre pompă
• înregistrează în memoria locală, cu o capacitate de 10.000 alimentări, data şi ora, căt şi datele
alimentării
• posibilitatea de a introduce kilometrajul înainte de alimentare şi a verificării plauzibilităţii
acestuia
• softul de management şi stick-ul USB pentru descarcarea datelor sunt incluse în preţ

Denumire

Cod produs

STAŢIE DIESEL cu pompă Horn cu 2.000 utilizatori

-

Montaj, deplasare echipă service, punere în funcţiune, instruire personal
Chei utilizator (tag de proximitate)

10

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de stocare

ACCESORII PENTRU STAŢIILE DE INCINTĂ ŞI POMPE
Accesorii pompă simplă CUBE 56 şi 70 şi Box 56 l/min
Denumire
Access 85
Sistem cu acces codat pe bază de chei utilizator, dar fără soft de gestiune, destinat pompelor simple. Sunt necesare chei utilizator şi cheie manager pentru folosire - vezi set
chei 10 utilizatori şi cheie manager de la accesoriile pentru pompa Piusi cu 50 utilizatori

Cod produs
41001

Accesorii pompă Piusi cu 50 de utilizatori
Denumire

Cod produs

Set 10 chei pentru pompă cu 50 utilizatori

41002

Cheie manager pentru pompă cu 50 de utilizatori şi pentru sistemul Access 85

41003

Convertor USB
pentru a conecta pompa Piusi cu 50 utilizatori prin cablu max. 1.000m la PC (datele se
transmit în timp real la PC)

41004

Accesorii pompă Horn cu 2.000 de utilizatori
Denumire

Cod produs

Tag pentru pompa Horn cu 2.000 de utilizatori

41005

Modem descărcare date - distanţă scurtă - pentru a conecta pompa Horn cu 2.000 de
utilizatori la PC, dacă distanţa între rezervor şi PC nu depăşeşte 15 m

41006

Modem descărcare date - distanţă lungă - pentru a conecta pompa horn cu 2.000 de
utilizatori la PC, dacă distanţa între rezervor şi PC este între 15 si 1.200 m

41007

Modem descărcare date GSM pentru pompa Horn cu 2.000 de utilizatori.
Necesită card SIM cu trafic de date (nu este inclus în preţ)

41008

Sondă de nivel pentru pompa Horn cu 2.000 de utilizatori.
Nivelul din rezervor va fi afişat pe display-ul pompei.

41009

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de stocare

ACCESORII PENTRU STAŢIILE DE INCINTĂ ŞI POMPE
Denumire

12

Cod produs

Absorbant apă din rezervor
Absorbantul se scufundă în rezervor pentru a capta apa
din combustibil.

41010

Cap filtru, intrare şi ieşire 1” cu flanşă, din aluminiu, cu 2 puncte de
fixare pentru filtre de max. 70 l/min

41011

Cap dublu - pentru 2 filtre.
Se obţine astfel o capacitate dublă de filtrare de 130 l/min.
Intrare şi ieşire 1½”

41012

Cap filtru, intrare şi ieşire 1”, din aluminiu, cu 2 puncte de fixare pentru
filtre de max. 65 l/min

41013

Cap filtru, intrare şi ieşire ¾”, din aluminiu, cu 2 puncte de fixare pentru
filtre de max. 65 l/min

41014

Cap filtru, intrare şi ieşire 1”, din aluminiu,
pentru filtre de max. 110 l/min

41015

Cap filtru, intrare şi ieşire 1 ½”, din aluminiu,
pentru filtre de max. 150 l/min

41016

Capac filtru (filtru orb)
Pe perioada iernii se poate forma parafina în motorină datorită
temperaturilor scăzute, care înfundă filtrele. În acest caz se recomandă scoaterea filtrului şi înlocuirea cu unul orb (capac).

41017

Filtru de apă şi particule 30 microni
capacitate de stocare 260 ml
pentru pompe cu debit max. de 65 l/min

41018

Filtru de apă şi particule 30 microni
capacitate de stocare 540 ml (după aceasta cantitate acumulată, debitul
va scădea), pentru pompe cu debit max. de 110 l/min

41019

Filtru de apă şi particule 10 microni
capacitate de stocare 260 ml (după aceasta cantitate acumulată, debitul
va scădea), pentru pompe cu debit max. de 65 l/min

41020

Filtru de particule 30 microni
pentru pompe cu debit max. de 65 l/min

41021

Cană pentru schimbat filtru

41022

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de stocare

ACCESORII PENTRU STAŢIILE DE INCINTA ŞI POMPE
Cod produs

Denumire
Filtru de apă “clar” 30 microni
cu cap şi borcan transparent pentru pompe cu
debit max. de 70 l/min
Preţul include cap, borcan şi 2 filtre

41023

Filtru de apă “clar” 5 microni
cu cap şi borcan transparent pentru pompe cu
debit max. de 100 l/min
Preţul include cap, borcan şi 2 filtre

41024

Filtru 30 microni debit max. 70 l/min

41025

Filtru 5 microni debit max. 100 l/min

41026

Pistol automat, debit max. 60 l/min,
rezistent UV, garnituri viton, intrare 1”

41027

Pistol automat pentru camioane, debit max. 120 l/min,
rezistent UV, garnituri viton, intrare 1”

41028

Pistol automat Elaflex ZVA 2, debit de la 40 la 80 l/min, presiune de lucru de la 0.5 la
3.5 bar, sistem automat de închidere tip Venturi, corp şi ţeavă de aluminiu, racord rotativ,
garnitura NBR, greutate 1 kg, manşoane
disponibile în mai multe culori (verde,
roşu, galben, albastru şi negru)
Pistol automat Elaflex ZVA 25, debit pânp la 140 l/min, 3 poziţii de
presetare a debitului, sistem automat de închidere tip Venturi, corp şi ţeavă de aluminiu, garnitură NBR,
greutate 1.5 kg

Furtun de alimentare DN19

Furtun de alimentare DN25

Derulator furtun pentru furtun ...

Derulator furtun pentru furtun ...

4m

41029

6m

41030

8m

41031

10 m

41032

4m

41033

6m

41034

8m

41035

10 m

41036

DN19 max. 9,5 m (fara furtun)

41037

DN19 max. 14 m (fara furtun)

41038

DN25 max. 10 m (fara furtun)

41039

DN19 cu 8 m furtun inclus

41040

DN19 cu 10 m furtun inclus

41041

DN19 cu 14 m furtun inclus

41042

DN25 cu 8 m furtun inclus

41043

DN25 cu 10 m furtun inclus

41044

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de stocare

STAŢIE DIESEL SUBTERANĂ

STAŢIE DIESEL subterană din oţel, cu pereţi dubli

• dispozitiv de detectare a scurgerilor, conform EN 13160
• indicator de nivel cu rol informativ, jojă
• ţeavă de aerisire cu dispozitiv de împiedicare a
întoarcerii flăcării
• strat anticoroziune şi izolaţie exterioară cu raşină epoxidică,
rezistentă la tensiunea de strapungere de 14 kV
• rezervorul este dotat cu gură de vizitare Dn 600 prevazută
cu racorduri.
• minichesoane pentru căminele de vizitare,
• chingi metalice pentru ancorare pe radierul de beton.

• produs după standardul european EN 12285-1,
• garanţie 10 ani
• formă cilindrică orizontală cu perete dublu din oţel,
• ştuţ de umplere rapidă, de 3’’ cu cluplă şi capac blocabil
conform standardului DIN 28 450
• protecţie la supraalimentare conform EN 13616
• ştuţ de aspiraţie integrat în capac, dotat cu valvă pe colţ cu
clapetă

Capacitate

14

Dimensiuni
(lung. x lat. x inal.)

Diametru
ø cm

3 000

1600 x 1800

1 600

4 000

1600 x 2300

1 600

5 000

1600 x 2800

1 600

7 000

-

1 600

10 000

1600 x 5300

1 600

15 000

1600 x 7800

1 600

20 000

2000 x 6620

2 000

30 000

2000 x 9920

2 000

40 000

2500 x 8600

2 500

50 000

-

2 500

60 000

2500 x 12800

2 500

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de stocare

REZERVOARE DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU PERETE SIMPLU
Fibra de sticlă este un material care are o utilizare
universală în depozitarea substanţelor periculoase pentru
mediu. Structura de bază a plasticului, în combinaţie cu
întărirea fibrei de sticlă, are ca rezultat un material cu o bună
rezistenţă la foc şi o înaltă rezistenţă la substanţele chimice.
Fibra de sticla îmbină proprietăţile oţelului cu cele ale
plasticului şi are o rezistenţă absolută la coroziuni. Greutatea
redusă le conferă uşurinţă în manipulare.
Rezervoarele din GRP* sunt ideale pentru depozitarea
motorinei.

Peretele rezervorului este transparent pentru o monitorizare
uşoară a nivelului motorinei. Are aprobare pentru depozitarea
biodieselului. Poate fi dotat cu cuplă rapidă - pentru racordare
la cisternă, limitator de umplere, capac aerisite , pompă,
contor etc. Pompa poate fi închisă sub capac.
Garanţie 25 ani.
Certificat de aprobare nr. Z-40.11 – 190 . se livrează fără
montaj .
Pentru zonele de protectie a apei se recomandă rezervoarele
GRP cu perete dublu.
Se poate monta în baterii de până la 5 rezervoare, cu o
capacitate maximă de 10.000 L.

Capacitate l

Dimensiuni (lung. x lat. x inal.)

Greutate cca. Kg

1000 fără accesorii

116 x 73 x 161

60

1500 fără accesorii

166x 73 x 161

80

2000 fără accesorii

216 x 73 x 161

100

Cuvă pentru zonele de protecţie a apelor
Cuva este fabricată din fibră de sticlă, are mâner pe marginea de sus şi breţe de
oţel în mijlocul containerului Certificat de aprobare nr. Z-40.11 - 190
Dedicat rezervorului

Capacitatea cuvei

Dimensiuni (l x L x h)

Greutate cca. Kg

1000 l

1160 l

145 x 74 x 104

47

1500 l

1520 l

190 x 74 x 104

55

2000 l

2030 l

255 x 74 x 104

69

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de stocare

REZERVOARE DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU PERETE SIMPLU

Denumire

16

Cod produs

Varianta de rezervor fără capac, dotat cu limitator de umplere, capac aerisire, cuplă rapidă pentru
racord la cisterna , pompă 50 L/min, 4m furtun alimentare, pistol automat, suport pistol

-

Varianta de rezervor cu capac, dotat cu limitator de umplere, capac aerisire, cuplă rapidă pentru
racord la cisterna , pompă 50 L/min, 4 m furtun alimentare, pistol automat, suport pistol

-

Capac pentru calotă, cu cuplă rapidă 2”, gură de aerisire, orificiu suplimentar pentru montarea
pompei

-

Capac (care închide calota)

-

Capac pentru calotă, cu cluplă rapidă de 2”, gură de aerisire, limitator de umplere, orificiu pentru
montarea pompei

-

Capac pentru calotă, cu cluplă rapidă de 2”, gură de aerisire, limitator de umplere, suport pistol,
capac, orificiu pentru pompă

-

Capac pentru calotă, cu cluplă rapidă de 2”, gura de aerisire, limitator de umplere, suport pistol,
orificiu pentru pompă

-

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de stocare

REZERVOARE DIN FIBRĂ DE STICLĂ PEREŢI DUBLI

Fibra de sticlă este un material care are o utilizare
universală în depozitarea substanţelor periculoase pentru
mediu. Structura de bază a plasticului, în combinaţie cu
întărirea fibrei de sticlă, are ca rezultat un material cu o bună
rezistenţă la foc şi o înaltă rezistenţă la substanţele chimice.
Fibra de sticla îmbină proprietăţile oţelului cu cele ale
plasticului şi are o rezistenţă absolută la coroziuni. Greutatea
redusă le conferă uşurinţă în manipulare.
Rezervoarele din GRP* sunt ideale pentru depozitarea
motorinei.

Acestea se pot instala în aer liber chiar şi în zonele de
protecţie a apelor. Peretele rezervorului este transparent,
pentru o monitorizare uşoară a nivelului motorinei. Are
aprobare pentru depozitarea biodieselului. Poate fi dotat
cu cuplă rapidă - pentru racordare la cisternă, limitator de
umplere, capac aerisite, pompă, contor etc. Pompa poate fi
închisă sub un capac.
Garanţie 25 ani.
Certificat de aprobare nr. Z-40.11 – 280. Se livrează fără
montaj .
Se poate monta în baterii de până la 3 rezervoare cu o
capacitate maximă de 7.500 L.

Rezervoarele sunt echipate cu un
detector de scurgeri optic care este
integrat în peretele rezervorului și
nu necesită întreţinere. (Corespunde
clasei de siguranţă 3 conform EN
13160)
Se pot dota opţional cu un detector
de scurgeri pentru încadrarea în
clasa de sigurantă 1 conform
EN 13160
Capacitate l

Detector de scurgeri – opţional
Rezervorul poate fi dotat cu un
detector de scurgeri electronic care
monitorizează peretele intern și
extern (Clasa 1 de siguranţă
conform EN 13160).
Indicatorul de scurgeri se poate
monta pe toate rezervoarele din
aceasta gamă.

Dimensiuni (lung. x lat. x inal.)

Greutate cca. Kg
80

1300 fără accesorii

150 x 74 x 156

1500 fără accesorii

150 x 74 x 180

90

2000 fără accesorii

232 x 86 x 156

100

2350 fără accesorii

232 x 86 x 180

110

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de stocare

REZERVOARE DIN FIBRĂ DE STICLĂ PEREŢI DUBLI

Denumire

Detector de scurgeri VL 320-420

-

Pachet de accesorii: capac de calotă, cuplă de 2” pentru racordare la cisternă cu capac, sorb, gură
de aerisire

-

Pachet de accesorii pentru instalara unui singur rezervor în aer liber,
constând în: capac pt pompă cu suport, capac pentru calotă, limitator de umplere, gură de aerisire

18

Cod produs

-

Capac pentru calotă cu detector de scurgeri, gură de aerisire, cuplă rapidă de 2” pentru descărcare
de la cisternă

-

Capac pentru calotă cu detector de scurgeri, gură de aerisire, cuplă rapidă de 2” pentru descărcare
de la cisternă, suport pistol

-

Capac pentru calotă cu gură de aerisire, cuplă rapidă de 2” pentru descărcare de la cisternă

-

Sistem de avertizare sonor

-

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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REZERVOARE UNI-TANK

Caracteristici:
• rezervor cu perete dublu, peretele interior este din
polietilenă (HDPE), iar cel exterior din tablă de oţel galvanizată
• ştuţ de umplere rapidă cu protecţie la supraalimentare, pentru umplere
direct din cisternă (opţional), în mod normal rezervorul se umple cu pistolul
• chingi laterale pentru manipulare
• paleţi din tablă de oţel pentru încărcare şi manipulare cu motostivuitorul
din toate părţile
• indicator de nivel cu rol informativ
• disponibil în capacităţile 400, 750, 1000 respectiv 1500 L
• disponibil cu pompă de mână fără contor sau cu electropompă de 12, 24 şi
230V, cu sau fără contor, capacitate 40L/min cu furtun de alimenatare 4m

Capacitate l

Dimensiuni (lung. x lat. x inal.)

Greutate cca. Kg

400

73 x 70 x 117

50
66

750

98 x 77 x 142

1.000

128 x 77 x 142

89

1.500

163 x 77 x 185

151

Pompe şi accesorii pentru rezervoarele UNI- Tank
Cod produs

Denumire

Pompă de mână, debit 25 l/min pentru UNI-Tank până la 1000 l

1452

Electropompă Centri 12V, cca. 25 l/min
pentru UNI-Tank până la 1.000 l (încape sub capacul 8052).
Furtun de alimentare 4m cu pistol automat ...

... fără contor

-

... cu contor electronic K24

-

Electropompă Centri 220V, cca. 35 l/min
pentru UNI-Tank până la 1.000 l (încape sub capacul 8052).
Furtun de alimentare 4m cu pistol manual ...

... fără contor

-

... cu contor electronic
K24

-

... fără contor

-

... cu contor electronic
K24

-

... fără contor

-

... cu contor electronic
K33

-

Electropompă Centri 220V, cca. 30 l/min
pentru UNI-Tank până la 1.000 l (încape sub capacul 8052).
Furtun de alimentare 4m cu pistol automat ...
Electropompă Cematic 56 220V, cca. 56 l/min
pentru orice model de UNI-Tank. Furtun de alimentare 4 m,
suport pentru pistol, pistol automat ...

Electropompă Cematic 56 220V, cca. 50 l/min
montată pe o consolă, care se fixeaza pe UNI-Tank 750 l şi 1000 l.
Furtun de aspiraţie, suport pentru pistol, furtun de alimentare 4 m cu pistol automat.

7573

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de stocare

ADBLUE

STAŢIE COMPLETĂ POLIETILENĂ

Rezervoare pot fi furnizate (echipate) cu izolaţie termică, un
sistem special de încălzire şi ventilaţie, menţinând o
temperatură adecvată a fluidului în timpul stocării. Acestea
sunt rezistente la rezele UV, ceea ce permite amplasarea lor
şi afară.
Echipamente standard:
• Sistem de distribuţie cu o capacitate maximă de 45l/min, de
230V
• Contor cu opţiune de calibrare
• Cutie de distribuţie securizată cu încuietoare dublă, valabil
pentru rezervoarele cu pereţi dubli.
• Senzor de nivel wireless conectat la sistemul interior de
monitorizare
• Furtun de scurgere de 6 m cu duză automată
• Capac securizat pentru a preveni accesul neautorizat
• Capac de inspecţie de 16’’ pe rezervorul intern care permite

Blue Silver 2000 l

20

accesul uşor şi rapid
• Rezervorul interior conţine un capac de ventilaţie care
permite evacuarea aerului în timpul umplerii
Echipament adiţional (valabil doar pentru
rezervoarele cu perete dublu):
• Sistem de încălzire pentru spaţiul dintre pereţi
• Ţeavă de încărcare cu cuplă rapidă
• Limitator electronic de nivel
• Sistem de încălzire pentru spaţiul dintre pereţi
• Cutie de distribuţie cu led
• Indicator electronic de nivel OCIO
• Sistem codat cu acces controlat
• Ventilator pentru răcirea spaţiului dintre pereţi

Blue Silver 3000 l

Blue Silver 5000 l

Produs

Capacitate l

Dimensiuni (lung. x lat. x inal.) m

Conţinut staţie

Blue Silver

2000

1,26 x 1,26 x 2,68

Rezervor cu perete dublu, pompă, contor, sistem
de încălzire pentru cutia de distribuţie, senzor de
nivel wireless, furtun de alimentare şi pistol

Blue Silver

3000

2,06 x 1,94 x 2,63

Rezervor cu perete dublu, pompă, contor, sistem
de încălzire pentru cutia de distribuţie, senzor de
nivel wireless, furtun de alimentare şi pistol

Blue Silver

5000

2,38 x 2,03 x 2,95

Rezervor cu perete dublu, pompă, contor, sistem
de încălzire pentru cutia de distribuţie, senzor de
nivel wireless, furtun de alimentare şi pistol

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de stocare

APĂ

REZERVOARE DE APĂ DIN POLIETILENĂ
Caracteristici:
• Rezervoarele pentru stocarea apei potabile sunt fabricate
din polietilenă de înaltă densitate şi sunt rezistente la acid şi
leşie.
• Sunt de culoare verde pentru a nu permite pătrunderea
luminii în interior. În acest fel nu se formează alge, rezervorul
putând fi folosit şi ca rezervor pentru apă potabilă.
• Rezervoarele de stocare pot fi folosite pentru stocarea apei

necesare uzului gospodăresc, ex. folosirea în grădină, spălarea
maşini, etc.
• Pot fi folosite de asemenea pentru depozitarea apei potabile
(mai puţin cele de 1000 şi 5000l)
• Rezervoarele de apă potabilă respectă normele KTW Food
Safe ale Biroului Federal de Sănatăte (Bges.Bl.Jg.77,
1u.2.Mitt.ff)

Rezervor de stocare de 750 l cu 3x
conexiuni de 2’’ şi 1 flaşă
Rezervor de stocare de 1000 l, cu
gură de admisie largă, 1 x conexiune
de 2’’ şi 1 flanşă

Rezervoare de stocare
cu gură de admisie
largă, 2x conexiuni de
2” şi flanşă (1100, 1500
şi 2000 l cu bandaje
metalice

Rezervoare mari şi gură de vizitare
largă, 1 X conexiune de 2” şi 2 flanşe
(2000 şi 3000 l)

Rezervor de stocare cu 3 x conexiuni
de 2” şi 1 conexiune S 160 x 7

Capacitate

Dimensiuni
(lung. x lat. x inal.)

Greutate

750

74 x 74 x 164

25

1.000

124 x 72 x 125

40

1.100*

145 x 72 x 134

53

1.500*

152 x 72 x 161

66

2.000

201 x 72 x 164

92

5.000*

239 x 135 x 198

240

2000

202 x 88 x 165

95

3000

263 x 88 x 165

130

* cu bandaje metalice

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

Rezervoare de transport

DIESELTROLLEY
Cărucior Diesel 100 l
• permite transportul combustibilului pentru consumul direct conform
ADR 1.1.3.1 c)
• rezervor din polietilenă cu mânere integrate
• ştuţ de alimentare cu supapă de aerisire integrată
• cu roţi pneumatice de diametru Ø 300 mm, pentru orice teren
• cu spărgător de valuri
• suport de pistol integrat
• adâncitură integrată pentru ghidarea
chingilor de fixare pe timpul transportului
Pompa montată:
• pompă de mână 25 l/min, furtun
de alimentare de 3 m şi pistol
manual
• electropompă 12 V
autoamorsantă, 25 l/min, cu pistol
automat, furtun de alimentare
de 3 m şi cablu electric cu cleme
de 4 m

Capacitate

Dimensiuni
(lung. x lăţ. x înăl.)

Diametru
ø cm

Dieseltrolley 100 l cu pompă de mână şi pistol manual

390 x 175 x 225

100 x 59 x 43

19

100 x 59 x 43

160

20

Dieseltrolley 100 l cu electropompă 12V, 25 l/min cu pistol automat

Greutate
cca. Kg

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

DT-MOBIL EASY

DT-Mobil Easy 200 l cu electropompă 12 V, pistol automat şi capac

DT-Mobil Easy Complet montat
Rezervor (diferite volume):
• suport de pistol integrat
• ştuţ de umplere integrat
• aerisire cu reductor de presiune
• buzunare integrate pentru transportul cu motostivuitorul
• adâncituri de ghidare (125 l, 200 l, 430 l) respectiv urechi
(600 l) pentru fixarea cu chingi pe timpul transportului
Pompa montată:
• electropompă autoamorsantă, 12 V resp. 24 V , 25 resp. 40
l/min, cu pistol automat resp. ventil de alimentare, furtun de
alimentare de 4 m şi calbu de alimentare cu cleme de 4 m
• pompă de mână 25 l/min, furtun de alimentare 2,7 m şi
ventil de alimentare DT-Mobil Easy cu autorizaţie ADR aprobat
pentru transport conform ADR.

DT-Mobil Easy 600 l cu electropompă, pistol automat şi capac

Rezervor:
• 200 l sau 600 l din polietilenă, perete simplu
• capac cu balamale (200 l)
• urechi de ridicare cu macara (600 l)
** Autorizaţia de transport pentru rezervoarele din plastic
este limitată la 5 ani. După aceea rezervorul de 200 l se poate
folosi ca rezervor mobil pentru consumul direct conform ADR
1.1.3.1 c).
DT-Mobil Easy pentru transportul combustibilului destinat
consumului direct - conform ADR 1.1.3.1 c)
Rezervor:
• 125 l, 200 l, 430 l din polietilenă, cu perete simplu

Inspecţie periodică după 2 ½ ani (vezi ADR 6.5.4.4.1 b).**
Kit aspiraţie pentru DT-Mobil Easy
Pentru conversia ulterioară a DT-Mobil Easy cu electropompa
40 l/min.
Cu acest kit şi cu pompa din dotare se poate aspira
combustibilul din rezervorul unei maşini înapoi în rezervorul
DT-Mobil Easy sau într-un alt rezervor.
• se poate monta la orice variantă de rezervor (125/ 200/
430/ 600 l)
• furtun de aspiraţie transparent cu o lungime de 3 m cu o
supapă specială de sens blocabilă şi cuplă rapidă pentru
racordul la ţeava de aspiraţie a pompei.
• înălţimea de aspiraţie cca. 1,5m

26

Denumire

Cod Produs

Kit aspiraţie pentru DT-Mobil easy

10204

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

DT-MOBIL EASY

DT-Mobil Easy cu
electropompă
12 V şi pistol
automat

DT-Mobil Easy cu
pompă de mână
şi pistol simplu

DT-Mobil Easy cu autorizaţie ADR
Dimensiuni
(lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

DT-Mobil Easy 200 l cu pompă de mână, pistol manual şi capac

80 x 60 x 61

26

DT-Mobil Easy 200 l cu electropompă 12V, 40 l/min, pistol automat şi capac

80 x 60 x 61

28

Capacitate

DT-Mobil Easy 200 l cu electropompă 24V, 40 l/min, pistol automat şi capac

80 x 60 x 61

28

DT-Mobil Easy 600 l fără pompă, cu cuplă rapidă pt. utilajele care au pompă integrată

116 x 80 x 102

48

DT-Mobil Easy 600 l cu electropompă 12 V, 40 l/min şi pistol automat

116 x 80 x 102

53

DT-Mobil Easy 600 l cu electropompă 24 V, 40 l/min şi pistol automat

116 x 80 x 102

53

DT-Mobil Easy 600 l cu electropompă 12V, 40 l/min, pistol automat şi capac

116 x 80 x 107

66

DT-Mobil Easy 600 l cu electropompă 24V, 40 l/min, pistol automat şi capac

116 x 80 x 107

66

Dimensiuni
(lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

DT-Mobil Easy 125 l cu pompă de mână, pistol manual

80 x 60 x 45

22

DT-Mobil Easy conform ADR 1.1.3.1 c)
Capacitate

DT-Mobil Easy 125 l cu electropompă 12 V, 25 l/min şi pistol automat

80 x 60 x 45

24

DT-Mobil Easy 200 l cu pompă de mână, pistol manual

80 x 60 x 59

23

DT-Mobil Easy 200 l cu electropompă 12 V, 40 l/min şi pistol automat

80 x 60 x 59

25

DT-Mobil Easy 200 l cu electropompă 24 V, 40 l/min şi pistol automat

80 x 60 x 59

25

DT-Mobil Easy 430 l fără pompă, cu cuplă rapidă pt. utilajele care au pompă integrată

116 x 76 x 73

40

DT-Mobil Easy 430 l cu electropompă 12 V, 40 l/min şi pistol automat

116 x 76 x 73

45

DT-Mobil Easy 430 l cu electropompă 24 V, 40 l/min şi pistol automat

116 x 76 x 73

45

DT-Mobil Easy 430 l cu electropompă 12 V, 40 l/min, pistol automat şi capac

116 x 76 x 78

58

DT-Mobil Easy 430 l cu electropompă 24V, 40 l/min, pistol automat şi capac

116 x 76 x 78

58

Accesorii pentru DT-Mobil Easy
Denumire

Cod produs

Capac pentru DT-Mobil Easy 125 l şi 200 l

8963

Sistem de închidere pentru DT-Mobil Easy 125 şi 200 l cu 2 chei

10214

Capac pentru DT-Mobil Easy 430 l și 600 l
(poate fi fixat în partea stângă sau dreaptă a rezervorului)

8833

Contor digital K 24 pentru electropompă 12 V, 40 l/min pentru DT-Mobil Easy 125 l și 200 l

8832

Contor digital K 24 pentru electropompă12 V si 24 V, 40 l/min, pentru DT-Mobil Easy 430 l și 600 l

8908

Indicator de nivel pentru DT-Mobil Easy 430 l

8881

Indicator de nivel pentru DT-Mobil Easy 600 l

10089

Covor andiderapant pentru DT-Mobil Easy 125 l și 200 l, rezistent la ulei și intemperii

10166

Covor andiderapant pentru DT-Mobil Easy 430 l și 600 l, rezistent la ulei și intemperii

10167

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

STAŢII DIESEL MULTI-TANK

Rezervor individual
• din polietilenă (HDPE) dotat cu cuvă de retenţie din tablă
de oţel
• dotat cu cadru tip europalet pentru încărcare cu
motostivuitorul
• accesorii standard precum: indicator nivel lichid,
indicator optic de scurgeri, mânere integrate.
• fără pompă
• pentru depozitarea de combustibil diesel, biodiesel şi în
zone de protejare a apei fără cuvă de retenţie.

Capac pentru UNI-/MULTI-Tank 340 l şi 1000 l.

• aprobat şi pentru depozitarea indoor
• se poate umple cu pistolul (cu excepţia MULTI-Tank 1500 l).
Avantaje specifice:
• aprobat pentru transport conform ADR, fără pompă.
Verificare tehnică periodică la intervale de 2½ ani (vezi ADR
6.5.4.4.1 b).***
• centrul de greutate adânc creşte siguranţa transportului şi
uşurează manipularea.

MULTI-Tank 340 l

Capacitate

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Autorizaţie de transport şi depozitare

Greutate
cca. Kg

340

128 x 80 x 70

D/BAM 11332/31HA1

55

28

400

73 x 70 x 117

Z-40.21-365 / D/BAM6403/31HA1

55

750

98 x 77 x 146

Z-40.21-288 / D/BAM11580/31HA1

82

1000

128 x 80 x 147

Z-40.21-288 / D/BAM11581/31HA1

100

1500

164 x 80 x 187

Z-40.21-432 / D/BAM6404/31HA1

165

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

POMPE ŞI ACCESORII PENTRU REZERVOARELE MULTI-TANK

Cod produs

Denumire

Pompă de mână, debit 25 l/min pentru MULTI-Tank până la 1000 l

Electropompă Hornet 12 V, cca. 31 l/min
pentru MULTI-Tank până la 1.000 l (încape sub capacul 8052).
Furtun de alimentare 4m cu pistol manual ...

Electropompă Centri 12V, cca. 25 l/min
pentru MULTI-Tank până la 1.000 l (încape sub capacul 8052).
Furtun de alimentare 4m cu pistol automat ...

Electropompă Cematic 3000 12V, cca. 40 l/min
pentru orice model de MULTI-Tank. Furtun de alimentare 4 m,
suport pentru pistol, ...

Electropompă Centri 220V, cca. 35 l/min
pentru MULTI-Tank până la 1.000 l (încape sub capacul 8052).
Furtun de alimentare 4m cu pistol manual ...

Electropompă Centri 220V, cca. 30 l/min
pentru MULTI-Tank până la 1.000 l (încape sub capacul 8052).
Furtun de alimentare 4m cu pistol automat ...

Electropompă Cematic 56 220V, cca. 56 l/min
pentru orice model de MULTI-Tank. Furtun de alimentare 4 m,
suport pentru pistol, pistol automat ...

Electropompă Horn hibrid W85 220V, cca. 68 l/min
pentru MULTI-Tank până la 1000 l. Furtun de alimentare 4 m,
pistol automat cu suport ...

1452

... fără contor

-

... cu contor electronic
FMT II

-

... fără contor

-

... cu contor electronic K24

-

... pistol manual, fără
contor

-

... pistol automat, contor
mecanic K33

-

... fără contor

-

... cu contor electronic
K24

-

... fără contor

-

... cu contor electronic
K24

-

... fără contor

-

... cu contor electronic
K33

-

... fără contor

-

... cu contor electronic
FMT II

-

Electropompă Cematic 56 220V, cca. 50 l/min
montată pe o consolă, care se fixeaza pe MULTI-Tank 750 l şi 1000 l.
Furtun de aspiraţie, suport pentru pistol, furtun de alimentare 4 m cu pistol automat.

7573

Electropompă Cematic 56 220V, cca. 50 l/min
montată pe o consolă, care se ateşează lateral de rezervorul MULTI-Tank.
Furtun de aspiraţie, suport pentru pistol, furtun de alimentare 4 m cu pistol automat, contor
mecanic K33.

8162

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

POMPE ŞI ACCESORII PENTRU REZERVOARELE
MULTI-TANK
Cod produs

Denumire

Cuplă pentru cisternă
pentru UNI-/MULTI-Tank 750 l, 1000 l şi 1500 l
include şi ţeavă de aerisire şi limitator de umplere a rezervorului.

7857

Consolă pompă
pentru UNI-/MULTI-Tank 750 l şi 1000 l
pentru montajul pompei Cematic

7631

Capac pentru UNI-/MULTI-Tank 340 l şi 1000 l,
din polietilenă, pentru protejarea pompei.

8909

Sistem de încălzire tip TH 370, 220 V, O 44 mm
pentru încălzirea electronică a conţinutului rezervorului
capacitate 0,22 KW, autoreglantă, împiedică formarea parafinei

8126

Suport pentru furtun
Se potriveşte la rezervoarele UNI-/MULTI-Tank 750, 1.000 şi 1.500 l.

10252

4m
Furtun de alimentare DN 19

6m
8m
10 m

Electropompă cca. 50 l/min, pentru
UNI-/MULTI-Tank 750 l şi 1000 l,
230 V (autoamorsantă), cu supapă de
sens, pistol automat, furtun de
alimentare de 4 m şi consolă.

30

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

REZERVOARE MOBILE DIESEL DT-MOBIL
Rezervor mobil pentru transportul
combustibilului utilizabil indoor şi outdoor.

Versiune cu cutie metalică galvanizată pentru pompă

Autorizaţie pe termen nelimitat
• autorizaţie ADR pentru transport
• capacitate 400, 600 sau 980 litri,
sub limita de 1000 l cf. ADR 1.1.3.6.3.
• vopsit sau galvanizat
• cu 2 urechi de ridicare
• buzunare pentru motostivuitor
• inel de protecţie pentru pompă
• jojă
• ţeavă de alimentare 1”, blocabilă
• ţeavă de aerisire 1½”, blocabilă
• ştuţul de umplere 2”, blocabil
• DT-Mobil 980 l cu limitator de umplere
Varianta cu pereţi dubli:
• se poate folosi ca şi rezervor de incintă
conform DIN 6623
• se pot folosi şi în zonele de protecţie a apei
• vopsit sau galvanizat (de la 5 bucăţi se
poate alege culoarea dorită)
• cu sistem de detectare a scurgerior
Varianta cu un singur perete:
• vopsit sau galvanizat (de la 5 bucăţi se
poate alege culoarea dorită)
Verificare tehnică periodică la intervale de
2½ ani (conform ADR 6.5.4.4.1 b).

Versiune cu capac din polietilenă pentru pompă

DT-MOBIL cu un perete, galvanizat
Rezervor conform descrierii de mai sus.
Autorizaţie nr. : D/BAM 6167/31A (400 l şi 600 l), D/BAM 5454/31A (980 l)
Model galvanizat pe ambele părţi

A

B

Cu capac din polietilenă pentru pompă,
complet montat (fără pompă sau accesorii)

Cu cutie metalică pentru pompă,
complet montat (fără pompă sau accesorii)

Volum

Dimensiuni
(lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

400

95 x 95 x 147

146

7316

600

95 x 95 x 176

171,5

7314

980

120 x 120 x 177

179,5

7233

400

95 x 95 x 147

160

7746

600

95 x 95 x 177

185

7747

980

120 x 120 x 177

193

7748

Volum

Dimensiuni
(lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

Cod produs

400

96 x 96 x 150

216

7577

600

96 x 96 x 177

258

7578
7386

Cod produs

DT-MOBIL cu perete dublu, galvanizat
Rezervor conform descrierii de mai sus.
Autorizaţie nr.: D/BAM 6599/31A (400 l şi 600 l), D/BAM 6600/31A (980 l)
Model galvanizat pe ambele părţi

A

B

Cu capac din polietilenă pentru pompă,
complet montat (fără pompă sau accesorii)

Cu cutie metalică pentru pompă,
complet montat (fără pompă sau accesorii)

980

121 x 121 x 182

305

400

96 x 96 x 146

229

7749

600

96 x 96 x 177

271

7750

980

121 x 121 x 181

318

7751

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

REZERVOARE MOBILE DIESEL DT-MOBIL
DT-MOBIL cu un perete, vopsit
Rezervor conform descrierii de pe pagina anterioară cu un singur perete.
Autorizaţie nr.: D/BAM 5454/31A (980 l)
Model vopsit

Volum

Dimensiuni
(lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

Cod produs

A

Fără capac pentru pompă
complet montat (fără pompă şi accesorii)

980

120 x 120 x 126

175

8586

B

Cu capac din polietilenă pentru pompă
complet montat (fără pompă şi accesorii)

980

120 x 120 x 177

179,5

8587

Volum

Dimensiuni
(lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

Cod produs

DT-MOBIL cu pereţi dubli, vopsit
Rezervor conform descrierii de pe pagina anterioară cu pereţi dubli.
Autorizaţie nr.: D/BAM 6326/31A (980 l)
Model vopsit
A

Fără capac pentru pompă
complet montat (fără pompă şi accesorii)

980

122 x 122 x 142

300

7383

B

Cu capac din polietilenă pentru pompă
complet montat (fără pompă şi accesorii)

980

122 x 122 x 178

305

7384

Pachet mobil 980 l constând în:
• DT-MOBIL 980 l cu un perete sau
cu pereţi dubli, vopsit
• capac pentru pompă din polietilenă
cu închizator (cod produs 8587)
• electropompă 12 V, 50 l/min
• pistol automat
• furtun de alimentare de 4 m

Pachet mobil 980 l
Denumire

Cod produs

DT-MOBIL 980 l cu un perete, vopsit
cu capac din polietilenă pentru pompă (cod produs 8587) şi electropompă 12 V, 50 l/min,
cu pistol automat şi furtun de alimentare 4 m (cod produs 7981)

7216

DT-MOBIL 980 l pereţi dubli, vopsit
cu capac din polietilenă pentru pompă (cod produs 7384) şi electropompă 12 V, 50 l/min,
cu pistol automat şi furtun de alimentare 4 m (cod produs 7981)

7858

DT-MOBIL 980 l pereţi dubli, galvanizat
cu cutie metalică pentru pompă (cod produs 7386) şi electropompă 12 V, 50 l/min,
cu pistol automat şi furtun de alimentare 4 m (cod produs 7981)

10287
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Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

REZERVOARE MOBILE DIESEL DT-MOBIL
Pompe şi accesorii pentru rezervoarele mobile DT-Mobil cu un perete şi cu pereţi dubli
Cod produs

Denumire

Pompă de mână, 40 l/min,
cu ventil de scurgere şi furtun de alimentare de 4 m

7253

Contor pentru pompă de mână

7579

Electropompă 12 V, 50 l/min,
cu pistol automat şi furtun de alimentare de 4 m

7981

Electropompă 24 V, 70 l/min,
cu pistol automat şi furtun de alimentare de 4 m.
Pompa se poate folosi şi la 12V, dar debitul se reduce la 35 l/min.
Se automorsează sigură în cazul utilizării la 24V!

7982

Electropompă 22 V, 50 l/min,
cu pistol automat şi furtun de alimentare de 4 m

7222

Contor pentru electropompă

7753

Capac din polietilenă pentru pompă cu închizătoare
(varianta B de rezervor il conţine deja)

7219

Cutie metalică pentru pompă cu suport de pistol
(varianta C de rezervor o conţine deja)

7763

Furtun de alimentare DN 19

4m

-

6m

-

8m

-

10 m

-

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

REZERVOARE MOBILE DIESEL DT-MOBIL
Pompe şi accesorii pentru rezervoarele mobile DT-Mobil cu un perete şi cu pereţi dubli
Cod produs

Denumire

Viscomat 90 cu contor K33, pentru lubrifianti şi uleiuri
pentru DT-Mobil fără capac pentru pompă
(Cod produs 7315, 7313, 7215, 7575, 7576, 7385, 8586, 7383) şi cu capac pentru
pompă
(Cod produs 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751),230 V, furtun de alimentare de 4 m,
pistol manual (descriere pompă Viscomat 90)

8695

Unitate antistropire pentru umplerea rezervorului DT-Mobil cu pistolul
Pentru uşurarea umplerii rezervorului cu un pistol de alimentare a fost dezvoltată
o unitate antistropire. Această unitate antistropire se introduce simpu în ştuţul de
umplere. Serveşte ca şi element de etanşare între ştuţul de umplere şi ţeava pistolului
de alimentare.

8272

După terminarea alimentării untiatea poate fi lasată în ştuţul de umplere.

Electropompă 12 V, 50 l/min,
cu pistol automat şi furtun de alimentare de 4 m

34

Cablu baterie 2,3 m cu ştecher euronorm cu 3 fire

8194

Chingă 35 mm x 3 m, din 2 bucăţi

8834

Viscomat 90 cu contor K33,
pentru lubrifianti şi uleiuri

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

REZERVOARE MOBILE DIESEL CUBE

DT-Mobil CUBE
• pentru transport conform ADR, depozitarea și alimentarea
combustibilului
• rezervor cu pereţi dubli, vopsit, cu spărgătoare de valuri
integrate
• se poate folosi pentru biodiesel şi diesel cu conţinut
ridicat de biodiesel
• forma cubică permite utilizarea optimă a spaţiului
• se poate folosi şi în zonele de protecţie a apelor*
• cu 4 inele de ridicare
• buzunare pentru motostivuitor

• stivuibil, de 2 ori în stare plină
• capacul are amortizoare cu gaz
• capacul este galvanizat, se poate închide
• toate armănuntele sunt în interior şi protejate sub capac
• detector de scurgeri optic (cu vacuum)
• indicator optic de nivel
• ţeavă de aerisire 1”, se poate închide
• ţeavă de aerisire 1½”, se poate închide
• ştuţul de umplere 2”, se poate închide
Verificare tehnică periodică la intervale de 2½ ani (vezi ADR
6.5.4.4.1 b).

Pereţi dubli, detector de
scurgeri cu vacuum
Pentru biodiesel şi diesel
cu continuţ ridicat de
biodiesel
Cu spărgătoare de valuri
integrate

Limitator de umplere
pentru DT-Mobil CUBE
650 şi 980 l

Toate armănuntele sunt
în interior şi protejate
(capacul se poate închide)

Dimensiuni
(lung. x lăţ. x înăl.)

Grosimea pereţilor în mm

Greutate cca. Kg

Cod produs

DT-Mobil CUBE 650 l

153 x 80 x 72,2

manta 2/2; fund 4; capac 3

275

8835

DT-Mobil CUBE 980 l

153 x 80 x 115,8

manta 2/2; fund 4; capac 3

319

8836

Denumire/Capacitate

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

REZERVOARE MOBILE DIESEL CUBE

Accesorii pentru DT-MOBIL CUBE
Denumire

Cod produs

Pompă de mână, 40 l/min,
cu suport, ventil de scurgere şi furtun de alimentare de 4 m

8266

Pompă de mână, 40 l/min,
cu suport, contor, ventil de scurgere şi furtun de alimentare de 4 m

8267

Electropompă 12 V, 50 l/min, cu picior, pistol automat şi furtun de alimentare de 4 m

8264

Electropompă 24 V, 70 l/min, cu picior pistol automat şi furtun de alimentare de 4 m
Pompa se poate folosi şi la 12V, dar debitul se reduce la 35 l/min.
Se automorsează în cazul utilizării la 24V!

8265

Electropompă 220 V, 50 l/min, pistol automat şi furtun de alimentare de 4 m

7222

Contor mecanic K33 pentru electropompa 12, 24 respectiv 220V

8138

Limitator de umplere pentru DT-Mobil CUBE 650 si 980 l

10213

Furtun de alimentare DN 19

36

4m

-

6m

-

8m

-

10 m

-

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

REZERVOARE MOBILE DIESEL DT-MOBIL ROBUST

Rezervor mobil pentru transportul combustibilului pentru utlizare în exterior şi interior
Nr. autorizaţie. PA-06-W 187. Autorizaţie pe termen nelimitat
• autorizaţie ADR pentru transport
• capacitatea 980 l se poate folosit ca şi rezervor de incintă
conform DIN 6624-2
• se poate folosi şi pentru biodiesel şi diesel cu conţinut ridicat
de biodiesel
• autorizat şi pentru instalare în zonele de protecţie a apelor
• cu pereţi dubli
• vopsit (la o cantitate mai mare de 5 bucăţi se poate alege
culoarea dorită)
• cu 2 inele de ridicare
• buzunare pentru motostivuitor
• jojă
• limitator de umplere
• dispozitiv de detectare a scurgerilor
Cutia pentru pompa stabilă:
• se poate închide cu cheie
• protejează pompa de posibile deteriorări
• stivuibil în stare plină (de 2 ori), verificat în siguranţă de 4 ori
(6 t)
• ţeavă de alimentare 1”, se poate închide
• ţeavă de aerisire 1½”, se poate închide
• ştuţul de umplere 2”, se poate închide
Verificare tehnică periodică la intervale de 2½ ani (vezi ADR 6.5.4.4.1 b)

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

REZERVOARE MOBILE DIESEL DT-MOBIL ROBUST

DT-Mobil Robust, pereţi dubli, cilindric orizontal
Denumite

Volum

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

Cod produs

DT-Mobil 980 l perete dublu, orizontal

980

136 x 105 x 160

450

7765

DT-Mobil 2000 l perete dublu, orizontal

2000

190 x 130 x 185

650

8837

DT-Mobil 2500 l perete dublu, orizontal

2500

240 x 130 x 185

750

8838

DT-Mobil 3000 l perete dublu, orizontal

3000

170 x 165 x 220

780

8839

Accesorii pentru DT-Mobil Robust, pereţi dubli, cilindric orizontal
Cod produs

Denumire

Pompă de mână, 40 l/min,
cu ventil de scurgere şi furtun de alimentare de 4 m

7843

Contor pentru pompa de mână

7579

Electropompă 12 V, 50 l/min,
cu pistol automat şi furtun de alimentare 4 m

7981

Electropompă 24 V, 70 l/min, cu pistol automat şi furtun de alimentare 4 m
Pompa se poate folosi şi la 12V, dar debitul se reduce la 35 l/min.
Se automorsează în cazul utilizării la 24V!

7982

Electropompă 230 V, 50 l/min,
cu pistol automat şi furtun de alimentare 4 m

7222

Contor pentru electropompă

7753

Sistem de management Horn HDA Eco Kit cu 2.000 de utilizatori.
Sistem cu identificare dublă (şofer şi maşină) cu taguri. Meniul (atât al pompei cât şi al softului
de gestiune) este în limba română. Soft pentru managementul şi blocarea/deblocarea utilizatorilo,
stabilirea de limite de alimentare, rapoarte cu alimentările inclusiv grafice, calculare consum, etc.
Datele se descarcă cu un stick USB inclus în preţ.
Kitul este format din partea electronică cu sistemul de management, impulsor FMOG, soft de
gestiune şi stick USB (kitul de instalare se livrează pe stick).
Este necesară o pompă (12, 24 sau 220 V) fără contor pentru acest kit.

-

Tag pentru utilizatori

-

Furtun de alimentare DN 19

38

4m

-

6m

-

8m

-

10 m

-

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

CANISTRE

Canistră cu sistem de umplere
• rezervor din HD-PE
• cu ţeavă de alimentare pentru o alimentare
în condiţii de siguranţă
• nu există riscul de a supraalimenta rezervorul
• combustibilul nu se varsă
• sistem automat de închidere după alimentare
• cu blocare de siguranţă împotriva deschiderii
accidentale

Canistră 10 l cu
sistem de umplere

Canistră 5 l cu
sistem de umplere

Canistră 6 l / 2,2 l cu rezervor
adiţional pentru uleiuri şi cu
sistem de umplere

Canistră 25 l cu pistol manual
• rezervor 25 l din HD-PE
• aprobat pentru transportul
combustibilului
• mâner pentru manipulare uşoară
• pompă cu pistol manual 7,5 l/min
• furtun de alimentare de 1,5 m flexibil
1. Inel crestat pentru asigurarea capacului
2. Ventil de aerisire
3. Suport pistol

Cansitră 25 l cu
pistol manual

Canistre
Denumite/Capacitate

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

Cod produs

Canistră 5 l cu sistem de umplere

22 x 16,5 x 25,5

0,5

10102

Canistră 6 l / 2,2 l cu rezervor pentru uleiuri și sistem de umplere

34 x 16 x 31

1,3

10118

Canistră 10 l cu sistem de umplere

29 x 20 x 29

0,8

10121

Canistră 25 l cu pompa cu pistol manual

36 x 24 x 43

2,1

10046

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

BENZINĂ

CĂRUCIOR CARBURANT
Cărucior carburant 53 l
• cu autorizaţie pentru transportul
combustibilului
• rezervor 53 l din HD-PE cu roţi şi mâner
pentru manipulare
• pompă cu pistol manual 7,5 l/min cu
furtun de alimentare de 3 m
• cu spărgător de valuri
• ştuţ de umplere cu aerisire integrată
• cu 2 robineţi pentru demontarea fără
probleme a furtunului
• adâncituri integrate pentru fixarea
rezervorului pe timpul transportului cu
ajutorul chingilor

Carucior carburant 95 l
• permite transportul combustibilului pentru consumul
direct- conform ADR 1.1.3.1 c)
• rezervor fabricat din polietilenă ce permite trecerea
curentului electric
• mod de construcţie rezistent la explozii - patentat
• cu mânere integrate
• ştuţ de umplere cu sistem de aerisire integrat
• ţeavă de alimentare cu robinet
• cu pompă de mână 25 l/min, furtun de alimenatre de 3 m
(conductor electric) şi pistol manual
• cu roţi de Ø 300 mm, pneumatice, pentru orice suprafaţă
• spărgător de valuri
• suport de pistol integrat
• adâncituri integrate pentru ghidarea chingilor de fixare a
rezervorului pe timpul transportului

40

Denumite/Capacitate

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

Cod produs

Cărucior pentru carburant 53 l

87 x 42 x 33

9

10047

Cărucior pentru carburant 95 l

100 x 59 x 43

25

10162

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

BENZINĂ

REZERVOARE MOBILE BENZINĂ KS-MOBIL EASY

KS-Mobil Easy 120 l şi 190 l
Permite transportul combustibilului pentru consumul
direct - conform ADR 1.3.1.1. c. Complet montat
Rezervor:
• 120l sau 190 l, perete simplu
• fabricat din polietilenă specială, bună conductoare
electric
• mod de construcţie rezistent la explozii
• cu jojă pentru verificarea nivelului
• suport de pistol încorporat
• ştuţ de umplere integrat
• sistem de aerisire cu reductor de presiune integrat
• buzunare pentru motostivuitor integrate
• mânere integrate
• adâncituri integrate pentru fixarea rezervorului pe
timpul transportului cu ajutorul chingilor
Pompa montată:
• pompă de mână 25 l/min., furtun de alimentare 2,7 m
(bun conductor electric) şi pistol manual
• electropompă 12V autoamorsantă, debit 40 l/min, cu
autorizaţie ATEX, furtun de alimentare 4 m, pistol manual
şi cablu de alimentare 4m

Sistem pentru evitarea exploziilor, patentat

KS-Mobil Easy 190 l cu pompă 12V

Denumite/Capacitate

KS-Mobil Easy 120 l cu pompă de mână

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

Cod produs

KS-Mobil Easy 120 l cu pompă de mână

80 x 60 x 45

23

10091

KS-Mobil Easy 120 l cu pompă de mână şi capac

80 x 60 x 47

26

10092

KS-Mobil Easy 120 l cu electropompă 12V, 40 l/min, ATEX şi pistol automat

80 x 60 x 45

33

10220
10222

KS-Mobil Easy 120 l cu electropompă 12V, 40 l/min, ATEX, pistol automat şi capac

80 x 60 x 47

36

KS-Mobil Easy 190 l cu pompă de mână

80 x 60 x 59

25

10093

KS-Mobil Easy 190 l cu pompă de mână şi capac

80 x 60 x 61

28

10094

KS-Mobil Easy 190 l cu electropompă 12V, 40 l/min, ATEX şi pistol automat

80 x 60 x 59

35

10221

KS-Mobil Easy 190 l cu electropompă 12V, 40 l/min, ATEX, pistol automat şi capac

80 x 60 x 61

38

10223

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

BENZINĂ

REZERVOARE MOBILE BENZINĂ KS-MOBIL 90 ŞI 200

KS-Mobil 90 l şi 200 l
Rezevor mobil utilizabil în exterior
sau în interior
• autorizaţie de transport pentru
consumul direct
• nr. autorizaţie. D/BAM 13136/31A
(90 l), D/BAM 13137/31A (200 l)
• mod de construcţie special,
rezistent la expozii (certificat TUV),
aprobat şi pentru stocare benzină şi
amestecuri benzină-ulei
• recipient cu un singur perete din
tablă de oţel de 3 mm, vopsit
• cu mânere, care pot fi folosite şi
pentru încărcarea cu macaraua
• cu buzunare pentru motostivuitor
• cu cutie pentru pompă
• cu pompă de mână 25 l/min, furtun
de alimentare 1,5 m (conductor static)
şi ventil de alimentare
• ţevile de alimentare şi umplere
blocabile
• limitator de umplere
KS-Mobil 200 l

KS-Mobil 90 l

Cutie pompă cu pompă de mână 25 l/min,
furtun de alimentare de 1,5 m şi pistol manual

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

KS-Mobil 90 l cu pompă de mână 25l /min

80 x 40 x 74

60

8840

KS-Mobil 200 l cu pompă de mână 25l /min

80 x 60 x 95

77

10025

Denumite/Capacitate

42

Cod produs

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

BENZINĂ

REZERVOARE MOBILE BENZINĂ KS-MOBIL
Rezervor individual KS-MOBIL pereţi dubli
• rezervor mobil utilizabil indoor şi outdoor
• autorizaţie-nr. D/BAM 6599/31A (400 l şi
600 l), D/BAM 6600/31A (980 l)
• autorizaţie pe timp nelimitat
• autorizaţie ADR pentru transportul
combustibilului şi în zonele de protecţie a apelor
• pot fi folosite şi pentru depozitare conform
DIN 6623
• aprobat pentru benzină
• capacitate 400, 600 sau 980 litri
• verificat tip ca instalaţie completă în toate
variantele
• la cerere, poate fi proiectat şi pentru depozitarea
bioetanolului
Caracterisitici:
• rezervor cu pereţi dubli din oţel
• mod de construcţie rezistent la explozii
• cu 2 inele de ridicare
• cu buzunare pentru motostivuitor
• inel de protecţie pentru pompă
• jojă
• ţeavă de alimentare 1”, blocabilă
• ţeavă de aerisire 2”, blocabilă
• ştuţ de umplere 2”, blocabil
• dispozitiv de detectare a scurgerilor
• limitator de umplere
• cu ţeavă de aerisire lungă (3 m de la sol),
detaşabilă
Verificare tehnică perioadică la intervale
2½ ani (vezi ADR 6.5.4.4.1 b ).

Varianta cu capac metalic pentru pompă, pereţi dubli,
galvanizat, mod de construcţie rezistent la socuri, verificate tip

KS-MOBIL pereţi dubli
Rezervorul cu caracteristici conform descrierii de mai sus
Model vopsit

A

B

Fără cutie pentru pompă
complet montat (fără pompă şi accesorii)

Cu cutie metalică pentru pompă
complet montat (fără pompă şi accesorii)

Volum

Dimensiuni
(lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

Cod produs

400
600

96 x 96 x 114

211

7754

96 x 96 x 141

253

7755

980

121 x 121 x 141

300

7756

400

96 x 96 x 146

229

7760

600

96 x 96 x 177

271

7761

980

121 x 121 x 181

318

7762

Conform reglementărilor europene în cazul depozitării active a benzinei trebuie pastrată o distanţă de 10 m între rezervor şi
clădire, dacă nu. peretele clădirii trebuie să fie rezistent la foc sau între rezervor şi perete trebuie puse obiecte
rezistente la foc. De asemenea toate staţiile de benzină trebuie să fie aprobate (valabile pentru rezervoarele fixe de incintă).
Atenţie: Cantitatea maximă de benzină transportabilă liber conform ADR capitolul 1.1.3.6.3 este 333 l (cerinţe simple,
de ex. nu este necesar permis de conducere pentru substanţe periculoase).

Rezervoare mobile - transport bioetanol la cerere!

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

REZERVOARE MOBILE BENZINĂ KS-MOBIL

BENZINĂ

ACCESORII PENTRU REZERVOARELE MOBILE TRANSPORT BENZINĂ (nu pot fi folosite în domeniul aviaţiei)
Denumire

44

Cod produs

Cutie metalică pentru pompă,
cu suport pentru pistol (varianta 2 de rezervor conţine deja aceasta cutie)

7763

Pompă de mană, 40 l/min, ATEX
cu ventil de scurgere şi furtun de alimentare de 4 m

7842

Electropompă, cca. 40 l/min 12V, ATEX (protecţie antiex),
cu pistol automat, furtun de alimenatre de 4 m

10257

Electropompă, cca. 40 l/min 220V, ATEX (protecţie antiex),
cu pistol automat, furtun de alimenatre de 4 m

10259

Electropompă, cca. 40 l/min 12V, ATEX (protecţie antiex),
cu contor mecanic, pistol automat, furtun de alimenatre de 4 m

10258

Electropompă, cca. 40 l/min 220V, ATEX (protecţie antiex),
cu contor mecanic, pistol automat, furtun de alimenatre de 4 m

10260

Electropompă, cca. 50 l/min 12V, ATEX (protecţie antiex),
cu pistol automat, furtun de alimenatre de 4 m

7828

Electropompă, cca. 50 l/min 12V, ATEX (protecţie antiex),
cu contor, pistol automat, furtun de alimenatre de 4 m

8127

Electropompă, cca. 50 l/min 24V, ATEX (protecţie antiex),
cu pistol automat, furtun de alimenatre de 4 m

7829

Electropompă, cca. 50 l/min, 24V, ATEX (protecţie antiex),
cu contor, pistol automat, furtun de alimenatre de 4 m

8128

Electropompă, cca. 50 l/min 230V, ATEX (protecţie antiex),
cu pistol automat, furtun de alimenatre de 4 m

8129

Electropompă, cca. 50 l/min 230V, ATEX (protecţie antiex),
cu contor, pistol automat, furtun de alimenatre de 4 m

8130

Furtun de alimentare EN 1360
pentru benzină - pentru prelungire sau înlocuire, 4 m

8521

Pistol automat pentru benzină,
EN13012, ATEX, 1” filet interior

10142

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

ADBLUE

BLUE-MOBIL EASY PENTRU ADBLUE
Soluţia practică pentru realimentarea vehiculelor direct pe
şantier sau pe câmp.
Ureea nu este o substanţă periculoasă. Ca atare nu este
necesară autorizaţia ADR pentru transportul ei.
• rezervor cu pereţi simpli din polietilenă pentru AdBlue
• adâncituri pentru ghidarea chingilor de siguranţă în
transport
• suport de pistol integrat
• ştuţ de alimentare DN 100 (resp. DN 150 la rezervorul de

600 l) cu capac
• sistem de aerisire integrat cu reductor de presiune
• buzunare pentru motostivuitor integrate
• mânere integrate pentru mânuirea mai
uşoară
• electropompă autoamorsantă de cca. 30 l/min, cablu de
alimentare de 4 m cu cleme
• furtun de alimentare 4 m
• pistol manual sau pistol automat

D. Blue-Mobil Easy 600 l
cu capac cu balamale

C. Blue-Mobil Easy 430 l
cu capac cu balamale
B. Blue-Mobil Easy 200 l
cu capac cu balamale

A. Blue-Mobil Easy 125 l
cu electropompă

Pistol automat
din plastic

Pistol manual
din plastic

Sistem de izolare cu Blue-Mobil Easy 200 l

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

ADBLUE

BLUE-MOBIL EASY PENTRU ADBLUE
Blue-Mobil Easy
Denumite/Capacitate

A.

B.

C.

D.

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. Kg

Cod produs

Blue-Mobil Easy 125 l • Electropompă 12 V • pistol manual din plastic

80x60x45

21

10168

Blue-Mobil Easy 125 l • Electropompă 24 V • pistol manual din plastic

80x60x45

21

10169

Blue-Mobil Easy 125 l • Electropompă 12 V • pistol automat din plastic

80x60x45

22

10195

Blue-Mobil Easy 125 l • Electropompă 24 V • pistol automat din plastic

80x60x45

22

10196

Blue-Mobil Easy 200 l • Electropompă 12 V • pistol manual din plastic

80x60x59

22

10170

Blue-Mobil Easy 200 l • Electropompă 24 V • pistol manual din plastic

80x60x59

22

10171

Blue-Mobil Easy 200 l • Electropompă 12 V • pistol automat din plastic

80x60x59

23

10197

Blue-Mobil Easy 200 l • Electropompă 24 V • pistol automat din plastic

80x60x59

23

10197

Blue-Mobil Easy 430 l • Electropompă 12 V • pistol manual din plastic

116x76x73

42

10172

Blue-Mobil Easy 430 l • Electropompă 24 V • pistol manual din plastic

116x76x73

42

10173

Blue-Mobil Easy 430 l • Electropompă 12 V • pistol automat din plastic

116x76x73

43

10199

Blue-Mobil Easy 430 l • Electropompă 24 V • pistol automat din plastic

116x76x73

43

10200

Blue-Mobil Easy 600 l • rezervor cu urechi pliabile • electropompă 12 V
• pistol automat din plastic

116x80x102

51

10174

Blue-Mobil Easy 600 l • rezervor cu urechi pliabile • electropompă 24 V
• pistol automat din plastic

116x80x102

51

10175

Accesorii pentru Blue-Mobil Easy
Denumire

46

Greutate

Cod produs

Capac pentru Blue-Mobil Easy 125 l + 200 l, portocaliu

4

8963

Capac pentru Blue-Mobil Easy 430 l + 600 l, portocaliu
se poate fixa în partea stângă sau dreaptă

13

8833

Covor antiderapant pentru Blue-Mobil Easy 125 l + 200 l, rezistent la ulei şi
intemperii

0,5

10166

Covor antiderapant pentru Blue-Mobil Easy 430 l + 600 l, rezistent la ulei şi
intemperii

1

10167

contor digital K24 + cot 90° (necesar pentru montaj) ,
plastic, 6 - 100 l/min, 1” filet exterior

0,5

10274

Cutie izolantă pentru Blue-Mobil Easy 125 l + 200 l,
constând din CemBox 400, gri (cod produs 8954),
cu 30 mm placă izolantă la pereţi şi 20 mm la fund.
Rămâne loc pentru baterie (nu se livrează) ca sursă
de curent pentru pompă.

33

10008

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

APĂ

REZERVOARE TRANSPORT APĂ DIN POLIETILENĂ

Rezervor din polietilenă de înaltă densitatate, rezistent la razele UV, din material reciclabil.
• Stabilitate mare, în special la varianta cu perete dublu
• Ştuţ de golire 2” cu filet exterior într-un capăt şi vis-a-vis un ştuţ pentru golirea resturilor 3/4 cu filet interior dotat cu mufă
oarbă
• Produs dintr-o singur[ bucată , fără lipire
• Capac din polietilenă cu balama şi sistem de ventila’ie inclus, cu diametrul de 38 cm
• 4 mânere pentru manipulare şi fixare

Rezervoare din polietilenă, cu formă de valiză, de culoare galbenă
Denumire/Volum
Rezervor din polietilenă galben, 600 l
Rezervor din polietilenă galben, 1000 l
Rezervor din polietilenă galben, 2000 l

Gur[ de umplere/
diametru calotă
Diametru 380 mm,
capac cu clape

Greutate cca. Kg

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Cod produs

35

120 x 90 x 90

8273

54

145 x 114 x 100

8274

82

190 x 135 x 117

8275

Rezervoare din polietilenă, cu formă de valiză, de culoare verde, opacă, pentru a preveni formarea algelor
Denumire/Volum
Rezervor din polietilenă verde, 600 l
Rezervor din polietilenă verde, 1000 l
Rezervor din polietilenă verde, 2000 l

Gur[ de umplere/
diametru calotă

Greutate cca. Kg

Diametru 380 mm,
capac cu clape

82

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Cod produs

35

120 x 90 x 90

8884

54

145 x 114 x 100

8885

190 x 135 x 117

8381

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

APĂ

REZERVOARE DE APĂ OVALE
Rezervoarele de apă sunt fabricate prin folosirea unor
metode moderne – injec’ie sub vid – din fibră de sticlă,
acesta permiţând producţia rezervoarelor sub diferite forme
şi de diferite dimensiuni. Ambele suprafeţe ale peretelui
rezervorului – atât cel exterior cât şi cel interior- sunt
lucioase, ceea ce îi permite o curăţare uşoară. Produsele au
un standard optim de calitate pentru a asigura o durată de
viaţă lungă şi o exploatare sigură.
Rezervor cu forma ovală cu gură de umplere de 360 mm şi
cu capac cu închidere rapidă sau cu gură de 420 mm şi cu
capac cu balama. Ventilul de aerisire este montat în capac,

Rezervor oval cu tălpi de lemn

gaura de golire dotată cu o flanş[ cu 3 găuri, iar talpa de sanie
este produsă din lemn impregnat sub presiune (la modelele
peste 7.000L talpa este din oţel).
La modele 2.000 lung şi 3.000 lung – 10.000 se poate alege
poziţia gurii de umplere – în jumatatea din faţă, respectiv în
jumatatea din spate. La restul, acesta este dispus la mijlocul
rezervorului.
Rezervoarele pot fi fabricate şi dintr-o fibră de sticlă
netransparentă, ceea ce împiedică pătrunderea luminii în
interior şi totodată a formării algelor, putând fi utilizate ca
rezervoare de apă potabilă sau pentru animale.

Rezervor oval, cu tălpi de lemn,
culoare gri, opacă, pentru prevenirea
formării algelor şi 2 boluri de adăpare

Rezervoare ovale

48

Capacitate L

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate kg

Diametru gură de umplere mm

Cod produs

600

137 x 92 x 91

40

360

1001

750

165 x 92 x 91

45

360

1002

1.000 lung

215 x 92 x 91

56

360

1003

1.000 scurt

146 x 122 x 104

57

360

1004

1.500

201 x 122 x 104

82

360

1009

2.000 scurt

190 x 143 x 138

100

420

1824

2.000 scurt indentat

190 x 143 x 138

99

420

1065

2.000 lung

266 x 122 x 104

105

360

1010

3.000 lung

276 x 143 x 138

130

420

1059

4.000

366 x 143 x 138

173

420

1061

5.000

366 x 154 x 152

218

420

1063

6.000

343 x 179 x 170

280

420

5101

7.000

400 x 179 x 170

401

420

1025

8.500

430 x 188 x 182

470

420

6674

10.000

500 x 188 x 182

538

420

3083

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

APĂ

REZERVOARE DE APĂ OVALE

Rezervoare ovale, de culoare gri, opacă, pentru prevenirea formării algelor
Capacitate L

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate kg

Diametru gură de umplere mm

Cod produs

600

137 x 92 x 91

40

360

1798

750

165 x 92 x 91

45

360

1049

100

215 x 92 x 91

56

360

1050

1500

201 x 122 x 104

82

360

1051

2000 lung

266 x 122 x 104

105

360

1052

3000

276 x 143 x 138

130

420

2250

4000

366 x 143 x 138

173

420

2462

5000

366 x 154 x 152

218

420

2463

6000

343 x 179 x 170

280

420

5319

7000

400 x 179 x 170

401

420

1722

8500

430 x 188 x 182

470

420

6681

10000

500 x 188 x 182

538

420

3189

Accesorii pentru rezervoarele ovale, de culoare gri
Denumire

Cod produs

Bol pentru adăpare

1056

Flanşă pentru montarea a două boluri pentru adăpare

5790

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

49

Rezervoare de transport

APĂ

REZERVOARE DE APĂ VALIZĂ

Rezervoarele de apă sunt fabricate prin folosirea unor
metode moderne – injec’ie sub vid – din fibră de sticlă,
acesta permiţând producţia rezervoarelor sub diferite forme
şi de diferite dimensiuni. Ambele suprafeţe ale peretelui
rezervorului – atât cel exterior cât şi cel interior- sunt
lucioase, ceea ce îi permite o curăţare uşoară. Produsele au
un standard optim de calitate pentru a asigura o durată de
viaţă lungă şi o exploatare sigură.
Rezervoarele au forma unei valize. La fel ca rezervoarele
ovale, gaura de golire este dotată cu flanşă cu 3 găuri.
Tălpile rezervoarelor sunt fabricate din oţel.
Rezervoarele pot fi încărcate pe platforma unei autoutilitare,
acestea utilizând optim suprafaţa de încărcare, având un
volum mai ridicat faţă de rezervoarele din oţel.

Capacitate L

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate kg

300

102 x 62 x 72

24

400

133 x 62 x 72

28

500 lung

162 x 62 x 72

35

500 scurt

105 x 95 x 71

41

600

131 x 63 x 102

45

700

146 x 101 x 80

54

1000

147 x 101 x 99

58

Diametru gură de umplere mm

Cod produs
2854

Gura de umplere
cu diametru de
190 mm şi cu
capac înşurubabil

2855
2856
5944
5910

Gura de umplere
cu diametru de
380 mm şi cu
capac înşurubabil

2857
2858

1800 cu spărgătoare de valuri

154 x 148 x 128

115

7696

2000 cu spărgătoare de valuri

194 x 102 x 153

135

5115

3000 cu spărgătoare de valuri intersectate

189 x 186 x 124

240

4000 cu spărgătoare de valuri intersectate

191 x 188 x 153

260

Gura de umplere
cu diametru de
420 mm şi cu
capac ce se prinde cu clape

10644
10645

5000 cu spărgătoare de valuri intersectate

231 x 198 x 169

320

13500

506 x 220 x 195

870

13500 cu spărgătoare de valuri

506 x 220 x 195

950

8009

15500 cu spărgătoare de valuri

506 x 220 x 222

1080

8270

50

6538
8008

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

APĂ

ACCESORII PENTRU REZERVOARE DE APĂ OVALE ŞI VALIZĂ

Cod produs
Denumire

Distribuitor de
îngrăşăminte
lichide

Rezervoare din fibră de sticlă

Dimensiuni

Rezervoare din polietilenă

Până la 1500 l

De la 1600 l până
la 10000 l

13500 l şi
15500 l

De la 600 l
până la 1000 l

2000 l

dia. 80 mm

-

1300

-

-

-

-

dia. 100 mm

-

-

1301

-

-

-

-

1367

1368

1368

1367

1368

3/4``

5954

5955

5955

5954

5955

1``

1384

1385

1385

1384

1385

1 1/4``

1386

1387

1387

1386

1387

1 1/2``

1388

1542

1542

1388

1542

2``

1389

1390

-

1389

1390

3``

5614

1391

-

-

-

4``

-

1392

-

-

-

2``

-

-

8177

-

-

3``

-

-

8178

-

-

3/4``

1316

1317

-

1316

1317

Flanşă oarbă

Flanşă oarbă cu ştuţ

Flanşă din oţel inpxidabil,
concepută pentru
rezervoarele de 13500 l şi
15500 l

Flanşă cu rbinet

Flanşă cu rbinet pentru
rezervoarele de 13500 l şi
15500 l

Flanşă cu robinet din PVC

1``

1318

1319

-

1318

1319

1 1/4``

1320

1321

-

1320

1321

1 1/2``

1322

1323

-

1322

1313

2``

1324

1358

-

1324

1358

3``

1325

1326

-

-

-

4``

-

6441

-

-

-

2``

-

-

8179

-

-

3``

-

-

8180

-

-

1``

6447

6453

-

6447

6453

1 1/2``

6449

6455

-

6449

6455

2``

6450

6456

-

6450

6456

3``

6451

6457

-

-

-

1``

6442

6444

-

6442

6444

1 1/2``

1346

1347

-

1346

1347

2``

1348

1349

-

1348

1349

2``

-

-

8181

-

-

3``

-

6457

8182

-

-

Flanşă cu robinet din PP
cu flanşă din oţel inoxidabil
pentru rezervoarele de
13500 l şi 15500 l

2``

-

-

8183

-

-

Robinet dublu cu flanşă
vopsită plată, din alamă de
3/4`` şi robinet din alamă de
2`` cu cuplă

-

1578

1579

-

1578

1579

Kit de instalare pentru flanşă
plată pentru rezervorul de
2000 l din polietilenă

-

-

-

-

8445

8445

Flanşă cu robinet din PVC,
întărit cu fibră de sticlă
Flanşă cu robinet din PVC
cu flanşă din oţel inoxidabil
pentru rezervoarele de
13500 l şi 15500 l

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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APĂ

ACCESORII PENTRU REZERVOARE DE APĂ OVALE ŞI VALIZĂ

Dimensiuni

Denumire

Cod produs
1``

1527

1 1/2``

1529

2``

1530

2``

1355

1 1/2``

1356

2``

1359

diametru interior 40 mm

1 1/2``

1357

diametru interior 40 mm

2``

1360

pentru cuple Kamlok

1 1/2``

5266

pentru cuple Kamlok

2``

1361

2``

1340

40 mm

-

1363

60 mm

-

1364

2``

1681

Capac de ventilaţie

-

1811

Piesă T cu filet interior

-

1547

Unghi de 90 ⁰ galvanizat

2``

1338

Unghi de 90 ⁰ PVC

2``

1540

Cuplă din PVC cu filet interior

2``

1535

3/4``

1752

1``

1753

1 1/4``

1754

1 1/2``

1755

2``

1756

Nipllu dublu

Nuplu filetat

Cuplă Kamlok

Cuplă Kamlok

Capac etanş

Cuplă pentru furtun de incendiu

Furtun de plastic

Robinet pentru furtunul ondulat

Cuplă din PVC cu filet interior

52

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

APĂ

ACCESORII PENTRU REZERVOARE DE APĂ OVALE ŞI VALIZĂ

Cod produs

Denumire

Cuplă de umplere cu ţeavă separată de scurgere

5689

Sită cu diametru de 420 mm

3080

Sită cu diametru de 3600 mm

3241

Sită cu diametru de 380 mm potrivită pentru rezervoarele valiză de 700 l şi 1000 l fără spărgătoare
de valuri

8628

Denumire

Flanşă laminată PN 10/16

Material

Greutate kg

Cod produs

PVC

20

1743

Fibră de sticlă

25

1744

Fibră de sticlă

32

1745

Fibră de sticlă

40

1746

Fibră de sticlă

50

1747

Fibră de sticlă

65

1748

Fibră de sticlă

80

1749

Fibră de sticlă

100

1750

Fibră de sticlă

125

2885

Fibră de sticlă

150

2897

Fibră de sticlă

200

2898

Cod produs

Denumire
Calotă cu diametru de 420 mm, capac cu clape
(instalate din fabrică), cu 2 valve de ventilaţie

-

Calotă cu diametru de 420 mm, capac cu clape
sau filetat

-

Spărgătoare de valuri

Pentru rezervoare până la 5000 l

-

Pentru rezervoare de la 6000 l până la 7000 l

-

Pentru rezervoare de la 8500 l până la 10000 l

-

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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REZERVOARE DE TIP BOX
Rezervoarele tip BOX sunt fabricate din fibră
de sticlă
• fundul este plat şi nu necesită suporţi
suplimentari
• extrem de stabile

Model potrivit pentru depozitare de
alimente cu certificat EU Nr. 10/2011
(la cerere)

Denumite/Capacitate

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Rezervor BOX 200 l

87 x 57 x 57

Rezervor BOX 400 l

122 x 62 x 72

Rezervor BOX 600 l

118x 70 x 106

Greutate
cca. Kg

Diametrul gurii de umplere
Diametru de 190 mm cu capac
filetat

Cod produs

12

1043

19

1045

30

7958

REZERVOARE CU FORMĂ DE CUFĂR
Fabricate din polietilenă reciclabilă de înaltă
calitate
• 125 l, 200 l, 450 l, sau 600 l,
• sunt fabricate sintr-o singură bucată folosind
modelarea centrifugală
• cu capac filetat S160 x 7
• capacul are integrat sistem de ventilaţie şi de
reducere a presiunii
• gură de umplere cu diametrul intern de 140 mm
• agâncituri pentru fixarea cu chingi în timpul
transportului
• buzunare integrate pentru transportul cu motostivuitorul
• modelele 430 şi 600 conţin spărgătoare de valuri
• se pot stivui câte 2
• dimensiuni ideale pentru transport.

Diferite dimensiuni (125 l, 200 l, 450 l

se pot stivui
câte 2

Poate fi accesorizat cu robinet de evacuare

54

Denumite/Capacitate

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. Kg

Cod produs

Rezervor cufăr 125 l

80 x 60 x 45

15

10095

Rezervor cufăr 200 l

80 x 60 x 59

16

10096

Rezervor cufăr 450 l

116 x 76 x 73

35

10097

Rezervor cufăr 600 l

116 x 76 x 102

43

10098

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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APĂ

ACCESORII PENTRU REZERVOARELE BOX
Accesorii pentru rezervoarele BOX, fabricate din polietilenă şi fibră de sticlă
Dimensiuni

Denumire

3/4``

1393

1``

1394

1 1/4``

1395

1 1/2``

1396

2/4``

1397

1``

1398

1 1/4``

1399

1 1/2``

1500

2``

1501

ext. 1``, int 1/2``

1515

ext. 1 1/4``, int 3/4``

1516

ext. 1 1/4, int. 1``

1517

ext. 2``, int. 1 1/2``

1518

ext. 2 2/4``, int. 2``

1519

3/4``

1303

1``

1304

1 1/4``

1305

1 1/2``

1306

2``

1307

1``

6426

1 1/2``

6428

2``

6429

3``

6430

1``

1310

1 1/2``

1312

2``

1313

1/2``

1314

3/4``

1315

Conector din alamă, cu două moduri de închidere şi filet exterior

Conector din alamă şi nichel platinat, cu filet exterior

Conector din plastic, cu filet exterior şi interior

Cod produs

Robinet din alamă şi nichel platinat, cu filet interior la ambele capete

Robinet din PVC

Robinet din polietilenă, întărit cu fibră de sticlă

Ax din plastic

Accesorii pentru rezervoarele BOX, fabricate fibră de sticlă
Denumire

Potrivit pentru mărimea....

Greutate kg

Cod produs

Capac filetat cu diametru de 190 mm

Bază din oţel galvanizat pentru depozotare sigură

6492
200

10

7784

400

12

7785

600

12

7787

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

APĂ

SISTEM MOBIL DE IRIGAŢII BWS 130-PE

Sistemul permite:
- irigarea – circuit cu supapă de aspiraţie, înainte de pompă
- umplerea uşoară rezervorului de la o sursă de apă
datorită sistemului de robinet cu 3 căi (se livrează cu furtun
de 7 m pentru umplere)
- amestecarea apei cu diverse substanţe (de ex. fertilizant,
insecticid) în rezervor datorită circuituilui închis.
Sistemul conţine, pe lângă rezervor, Motopompă Honda cu
capacitate de 130 l/min, supapă de siguranţă (pentru
suprapresiune) pentru protejarea pompei, derulator furtun

pentru 25 m furtun cu diametrul de 19 mm şi talpă de sanie.
Talpa de sanie şi suportul pentru pentru pompă sunt din oţel
vopsit. Talpa de sanie dispune de găuri pentru fixarea ei pe
platformă. Rezervorul din polietilenă HDPE este prins cu
şuruburi şi cu 2 curele pe suport. Rezervolul dispune de o
calotă cu diametrul de 38 cm cu capac. Limita de viteză 25
km/h (datorită lipsei spărgătorului de valuri). Opţional se pot
monta spărgătoare de valuri pentru a mări viteza de
deplasare.

Motopompă HONDA 130 l/min şi derulator de furtun

Sistem Mobil de irigaţii BWS 130-PE
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Capacitate

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

600 l

184 x 90 x 96

1000 l

208 x 114 x 104

2000 l

263 x 135 x 124

Diametrul gurii de umplere
Diametru de 380 mm, capac
cu clape

Greutate
cca. Kg

Cod produs

135

8684

160

8685

212

8686

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

APĂ

SISTEM MOBIL DE IRIGAŢII BWS 130

Sistemul mobil de irigaţii BWS 130
- sistem uşor şi robust cu o durată de exploatare
mare
- mânuire uşoară datorită greutăţii reduse
- rezervor oval din GFK (plastic întărit cu fibră de
sticlă) cu capacităţi cuprinse între 600 şi 5.000l
- derulator furtun rotativ - 135° - pentru max 100 m
de furtun de 3/4” sau pentru max 50 m de furtun de
1”. Sistemul se livrează fără furtun.
- motopompă Honda autoamorsantă 130l/min 3,5
bar
Sistemul include: rezervor amplasat pe un suport
(talpă) sanie prelungit pentru a susţine pompa,
pompă (montată) şi derulatorul de furtun (tamburul).
Accesorii:
Furtunul se comandă separat şi stropitoare.

Capacitate L

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate kg

Cod produs
7914

600

207 x 92 x 96

115

750

235 x 92 x 96

120

7915

1000 lung

285 x 92 x 96

131

7916

1000 scurt

216 x 122 x 104

132

7917

1500 scurt

271 x 122 x 104

157

7918

2000 scurt

260 x 143 x 138

175

7919

2000 scurt indentat

260 x 143 x 138

174

7920

2000 lung

336 x 122 x 104

180

7921

3000 scurt indentat

301 x 154 x 152

522

7922

3000 lung

346 x 143 x 138

205

7923

4000

436 x 143 x 138

248

7924

5000

436 x 154 x 152

296

7925

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Rezervoare de transport

APĂ

SISTEM MOBIL DE IRIGAŢII BWS 500

Este un sistem pentru uz profesional – irigare/curăţenie stradală.
Sistemul este format din rezervor oval GFK (plastic întărit cu fibră de sticlă), talpă sanie prelungită din oţel, pe care este
montată o consolă din oţel. Pe consolă se montează pompa şi derulatorul de furtun.
Calota de 360 mm la rezervoarele de 1.000 l şi 1.500 l respectiv de 420mm la cele peste 2.000 l inclusiv. Ventilul de aerisiere
este montat în capac.
Instalţaia se poate aşeza pe platforma unei autoutilitare.
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Capacitate L

Dimensiuni (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate kg

Diametru gură umplere mm

Cod produs

1000

206 x 122 x 104

160

360

7135

1500

270 x 122 x 104

190

360

7136

2000

247 x 143 x 138

205

420

7137

3000

325 x 143 x 138

267

420

7468

4000

418 x 143 x 138

310

420

7138

5000

418 x 154 x 155

356

420

8624

6000

395 x 179 x 170

410

420

7139

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Rezervoare de transport

APĂ

SISTEM MOBIL DE IRIGAŢII BWS 500
Opţional se pot comanda diverse accesorii:
Denumire

Ptrivire

Cod produs

Motopompă capacitate 500l/min pe benzină cu ţeavă de aspiraţie şi de
eşapament.

10540

Pompă 100 – 350 l/min cu motor hidraulic incl. regulator cu ţeavă de aspiraţie
şi de eşapament

10541

Se potriveşte
la orice tip de
rezervor
Derulator de furtun fix (fără furtun) pentru 100 m de furtun de 3/4” sau pentru
50 m de furtun de 1”. Se montează deasupra pompei.

10542

Derulator de furtun rabtabil (fără furtun) pentru 100 m de furtun de 3/4” sau
pentru 50 m de furtun de 1”. Se montează deasupra pompei.

10543

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe

Pompe Profesionale

POMPĂ HDM PRO 41150
Pompă cu roţi dinţate automaorsantă destinată uzului
intern. Accesul la pompă se face prin cheie de proximitate
și/sau cod PIN pentru maxim 2.000 utilizatori (2.000 de
mașini și 2.000 șoferi) și se livrează cu soft de management al alimentărilor și utilizatorilor
Date tehnice:
• acces codat pentru 2.000 de utilizatori - aceștia
putând fi de tip maşină și de tip şofer (2.000 de mașini și
2.000 șoferi)
• identificare prin card de proximitate (tag)
și/sau PIN
• sistem cu dublă identificare - maşină și şofer
• posibilitatea de a introduce kilometrajul
(odometru) și de verificare a plauzibilităţii acestuia înainte
de a alimenta
• înregistrarea datei şi orei alimentării în memoria
locală, care poate înregistra ultimele 10.000 de alimentări
• datele se transferă pe PC cu ajutorul stick-ului
USB livrat cu pompa sau, opţional, prin cablu de date de
maxim 1.200 m cu ajutorul unor convertoare sau prin
modem GSM
• software dedicat, inclus în preţ - HD Manager
ECO - în limba română pentru managementul utilizatorilor:
blocarea sau deblocarea unui utilizator, stabilirea de limită
pentru o alimentare, stocarea alimentărilor și obţinerea de
rapoate cu istoricul alimentărilor efectuate. Blocarea/
deblocarea unui utilizator respectiv limitele de alimentare se
transferă la pompă prin stick-ul USB respectiv online prin
cablul de date sau reţeaua GSM
• opţional software HD Manager 8, similar cu HD
Manager ECO, dar în plus:
		
- are un generator de rapoarte
personalizate (se pot alege coloanele din raport, ordinea lor
în raport, dar și criteriul de sortare)
		
- se pot obţine rapoarte detaliate pe orice
unitate de timp și pe orice utilizator(i)
		
- stabilirea unei cantităţi maxime ce se poate alimenta într-o
perioadă de timp de către o mașină – de ex. o mașină poate alimenta în 5 zile
maxim 1.000 l
		
- poate emite facturi pentru anumiţi utilizatori, în funcţie de
preţul stabilit și eventual discount
		
- poate arăta nivelul real din rezervor, dacă pompa este dotată
cu sondă de nivel
		
- se pot introduce alimentările externe făcute de utilizatori
• HD Manager 8 este disponibil și într-o variantă server
• debit de 140 l/min cu furtun de alimentare 4 m DN 19 cu pistol
automat ZVA 19
• motor cu alimentare trifazică cu o putere de 1.300W
• contor cu roţi ovale cu impulsuri, cu o abatare de ±0,5%
• carcasă din oţel acoperită prin pulverizare, cu suport pentru pistol
integrat (braţul este opţional)
• filtru și separator de gaze încorporate
• dimensiuni 558 x 500 x 1402 mm, greutate 130 kg
• calitate germană
• pompa se livrează cu softul HD Manager ECO și un stick USB (pentru
descărcarea datelor), incluse în preţ.
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Accesorii
Cheie utilizator ( tag)
Convertor pentru descărcarea datelor prin cablu, dacă
distanţa între pompă și PC ≤ 15 metri
Convertor pentru descărcarea datelor prin cablu, dacă
distanţa între pompă și PC > 15 metri
Modul de transmitere (descărcare) a
datelor prin GSM
Braţ
Plutitor pentru închiderea pompei la atingerea
unui nivel minim
Sondă de nivel cu afișaj local sau la PC, dacă se
optează și pentru HD Manager 8
Software HD Manager 8
Software HD Manager 8 varianta server
Montaj
Kit Montaj

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Pompe Profesionale

POMPĂ HDM PRO 41150/50
Pompă cu roţi dinţate, automaorsantă de mare capacitate
destinată uzului intern. Accesul la pompă se face prin cheie
de proximitate și/sau cod PIN pentru maxim 2.000 utilizatori
(2.000 de mașini și 2.000 șoferi) și se livrează cu soft de
management al alimentărilor și utilizatorilor.
Date tehnice:
• acces codat pentru 2.000 de utilizatori - aceștia
putând fi de tip maşină și de tip şofer (2.000 de mașini și
2.000 șoferi)
• identificare prin card de proximitate (tag) și/sau PIN
• sistem cu dublă identificare - maşină și şofer
• posibilitatea de a introduce kilometrajul (odometru)
și de verificare a plauzibilităţii acestuia înainte de a alimenta
• înregistrarea datei şi orei alimentării. Memoria
locală poate înregistra ultimele 10.000 de alimentări
• datele se transferă pe PC cu ajutorul stick-ului USB
livrat cu pompa sau, opţional, prin cablu de date de maxim
1.200 m cu ajutorul unor convertoare sau prin modem GSM
• software dedicat, inclus în preţ - HD Manager
ECO - în limba română pentru managementul utilizatorilor:
blocarea sau deblocarea unui utilizator, stabilirea de limite de
alimentare, stocarea alimentărilor și obţinerea de rapoate cu
istoricul alimentărilor efectuate. Blocarea/deblocarea unui
utilizator, respectiv limitele de alimentare se transferă la
pompă prin stick-ul USB respectiv online prin cablul de date
sau reţeaua GSM
• opţional software HD Manager 8, similar cu HD
Manager ECO, dar în plus:
		
- are un generator de rapoarte personalizate (se pot alege
coloanele din raport, ordinea lor în raport, dar și criteriul de sortare)
		
- se pot obţine rapoarte detaliate pe orice unitate de timp și pe
orice utilizator(i)
		
- stabilirea unei cantităţi maxime ce se poate alimenta într-o
perioadă de timp de către o mașină – de ex. o mașină poate alimenta în 5 zile
maxim 1.000 l
		
- poate emite facturi pentru anumiţi utilizatori în funcţie de
preţul stabilit și eventual discount
		
- poate arăta nivelul real din rezervor, dacă pompa este
dotată cu sondă de nivel
		
- se pot introduce alimentările externe făcute de utilizatori
• HD Manager 8 este disponibil și într-o variantă server
• două puncte de alimentare – unul cu debit de 140 l/min cu furtun de
4 m DN 25, cu pistol automat ZVA 25 (pentru camioane) și unul de 50 l/min cu
furtun de 4 m DN 19, cu pistol automat ZVA 19
• 2 motoare cu alimentare trifazică cu o putere totală de 2.200W
• contoare cu roţi ovale cu impulsuri cu o abatare de ±0,5%
• carcasă din oţel acoperită prin pulverizare, cu suport pentru pistol
integrat (braţul este opţional)
• filtru și separator de gaze încorporate
• dimensiuni 1152 x 445 x 1426 mm, greutate 230 kg
• calitate germană
• pompa se livrează cu softul HD Manager ECO și un stick USB (pentru descărcarea datelor) incluse în preţ

Accesorii
Cheie utilizator ( tag)
Convertor pentru descărcarea datelor prin cablu, dacă
distanţa între pompă și PC ≤ 15 metri
Convertor pentru descărcarea datelor prin cablu, dacă
distanţa între pompă și PC > 15 metri
Modul de transmitere (descărcare) a
datelor prin GSM
Braţ
Plutitor pentru închiderea pompei la atingerea
unui nivel minim
Sondă de nivel cu afișaj local
Software HD Manager 8
Software HD Manager 8 varianta server

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe Profesionale

POMPĂ HDM ECO 60, 80 ŞI 100
Pompă cu paleţi automaorsantă de mare precizie destinată
uzului intern. Accesul la pompă se face prin cheie de
proximitate sau cod PIN pentru maxim 1000 utilizatori (1000
de mașini și șoferi) și se livrează cu soft de management al
alimentărilor și utilizatorilor. Este disponibil în trei
variante - ECO 60 , 80 si 100 - diferenţiindu-se doar prin debit.
Date tehnice:
• acces codat pentru 1000 de utilizatori - utilizatorii
putând fi de tip maşină și de tip şofer, numărul lor total putând
fi 2000,
• posibilitatea de a bloca un utilizator, un timp limitat,
sau de a limita cantitatea care o alimentează. Aceste
operaţiuni se realizează în timp real, dacă descărcarea datelor
se face prin cablu. În cazul descărcării datelor prin stick–ul
USB, setarile se incarcă pe stick şi sunt transferate la pompă,
• sistem cu dublă identificare - maşină și şofer
• identificare prin card de proximitate sau cod PIN
• software dedicat în limba română pentru
managementul utilizatorilor (blocarea sau deblocarea unui
utilizator), pentru stocarea alimentărilor și obţinerea de
rapoarte detaliate inclusiv grafice cu alimentările efectuate
• posibilitatea de a introduce kilometrajul
(odometru) înainte de a alimenta
• înregistrarea datei şi orei alimentării. Memoria locală
poate înregistra ultimele 10.000 de alimentări
• datele se descarcă cu ajutorul unui stick USB
(opţional prin cablu de date)
• debit real de 55 l/min (modelul ECO 60), 75 l/min
(modelul ECO 80) respectiv 100 L/min ( medelul 100)
• pompă autoamorsantă cu paleţi, cu motor asincron
monofazic
• contor cu roţi ovale, cu impulsuri şi cu abatare
de ±0,5%
• carcasă din oţel acoperită prin pulverizare
• furtun de alimentare DN 19 cu pistol automat A 2010
cu suport pentru pistol
• afișaj digital iluminat pe două rânduri
• calitate germană
• pompa se livrează cu soft și un stick USB,
inclus în preţ
În cazul în care se achiziţionează sonda de nivel şi
descărcarea datelor se face prin cablu, informatiile legate de
nivelul carburantului din rezervor vor fi transmise, în timp real,
spre calculator.
Capacitate

Dimensiuni
(lung. x lat. x inal.)

Greutate kg

Pompă ECO 60 cu soft şi stick USB

550 x 470 x 340

29

Pompă ECO 80 cu soft şi stick USB

550 x 470 x 340

35

Pompă ECO 100 cu soft şi cheie utilizator (tag)

550 x 470 x 340

40

DESCĂRCAREA DATELOR
Prin stick USB – inclus în varianta de bază
Prin cablu distanţă ≤ 15 m
Prin cablu la o distanţă ≥ 15 M
Modul de transmitere (descărcare) a datelor prin GSM
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Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Pompe Profesionale

ADBLUE

POMPĂ DE ADBLUE CU DEBIT 30 L/MIN

Pompă cu roţi dinţate, automaorsantă, de mare capacitate
destinată uzului intern sau vânzării ( cu certificat MID)
pentru AdBlue. În cazul pompelor cu utilizatori, accesul se
face prin cod PIN sau tag pentru maxim 98, 250 sau 500
utilizatori. Are integrat un filtru de apă.
Specificaţii:
• acces codat pentru 98, 250 sau 500 de
utilizatori prin cod PIN sau tag
• capacitate 30 l/min - motor cu alimentare
trifazică, putere 650 W.
• certificatele internaţionale de calibrare MID
pentru anumite modele, permit intrarea în relaţii
comerciale
• carcasă din inox încuiabilă, rezistentă la
intemperiile vremii, cu suport pentru pistol integrat (braţul
e opţional)
• furtun de alimentare de 4 m şi pistol automat
ca dotare standard.
• posibilitatea de a introduce kilometrajul
(odometru) şi verificare a plauzibilităţii acestuia înainte de
a alimenta
• înregistrarea datei şi orei alimentării.
Memoria locală poate înregistra ultimele 15.000 de alimentări. Datele se transferă la PC cu ajutorul unui Datekey, direct prin cablu (de maxim 1200 m) cu ajutorul unui
conventor sau printr-un modem GSM, prin reteaua GSM.
• software versiune de bază pentru
gestionarea şoferilor sau vehicolelor şi a drepturilor
acestora, a alimentărilor şi obţinerea de rapoarte
grafice a lor
• software versiunea full (opţional) permite
obţinerea de rapoarte grafice detaliate per şofer/vehicol
pe intervale/pompe, definirea de grupe de şoferi/vehicole,
alimentări externe, trimiterea de mesaje spre pompă
• dimensiuni 558 x 1400 x 500 mm, greutate
190 kg

TIP PRODUS

Accesorii

Pompă 41050 - 400V, cu certificat MID fără afişarea preţului

Datakey ( pentru descărcarea datelor)

Pompă 41050 - 400V, cu certificat MID cu afişarea preţului

Convertor pentru legătura la PC, prin cablu max
1200m ( pentru descărcarea datelor)

Pompă 41080 - 400V, 500 utilizatori, certificat MID acces prin PIN sau tag, carcasă
inox, MID, filtru, furtun 4 m și pistol, software versiune de bază
Pompă 41050 - 400V, fără certificat MID şi fără afişarea preţului
Pompă 41050 - 400V, fără certificat MID, 98 utilizatori, acces prin PIN sau tag, carcasă
inox, filtru, furtun 4 m și pistol, software versiune de bază
Pompă 41050 - 400V, fără certificat MID,250 utilizatori, acces prin PIN sau tag, carcasă
inox, filtru, furtun 4 m și pistol, software versiune de bază

Modem GSM (pereche) ( pentru descărcarea datelor)
Upgrade soft la versiunea full
Taguri / buc
Sondă pentru măsurarea cantităţii de combustibil
(cantitatea de combustibil se poate verifica la pompă
sau prin softul versiunea full, daca pompa e legată la
PC)

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe Profesionale

POMPĂ HDM ECO 60, 80 ŞI 100

Pompă cu paleţi automaorsantă, de mare precizie, destinată
uzului intern. Accesul la pompă se face prin cheie de
proximitate sau cod PIN pentru maxim 2000 utilizatori (2000
de mașini și 2000 șoferi) și se livrează cu soft de management
al alimentărilor și utilizatorilor.
Este disponibilă în două variante - ECO box 60 și ECO box
80 - diferenţindu-se doar prin debit.
Date tehnice:
• acces codat pentru 2000 de utilizatori - acestia
putând fi de tip maşină și de tip şofer, numărul lor total putând
fi 4000
• sistem cu dublă identificare - maşină și şofer,
• posibilitatea de a bloca un utilizator, un timp limitat,
sau de a limita cantitatea care o alimentează. Aceste operaţiuni
se realizează în timp real, dacă descărcarea datelor se face prin
cablu. În cazul descărcării datelor prin stick–ul USB, setarile se
încarcă pe stick şi sunt transferate la pompă,
• identificare prin card de proximitate sau cod PIN
• software dedicat în limba română pentru
managementul utilizatorilor (blocarea sau deblocarea unui
utilizator), stocarea alimentărilor și obţinerea de rapoarte
detaliate, inclusiv grafice cu alimentările efectuate
• posibilitatea de a introduce a kilometrajul
(odometru) înainte de a alimenta
• înregistrarea datei şi orei alimentării. Memoria locală
poate înregistra ultimele 10.000 de alimentări
• datele se descarcă cu ajutorul unui stick USB
(opţional prin cablu de date)
• debit real de 55 l/min (modelul ECO box 60),
respectiv 75 l/min (modelul ECO box 80)
• pompă autoamorsantă cu paleţi, cu motor asincron,
monofazic
• contor cu roţi ovale cu impulsuri cu o abatare
de ±0,5%
• carcasă din oţel acoperită prin pulverizare
• furtun de alimentare DN 19 cu pistol automat A 2010
cu suport pentru pistol
• afișaj digital iluminat pe două rânduri
• calitate germană
• pompa se livrează cu soft și un stick USB (pentru
descarcărea datelor), inclus în preţ .

Produs

Dimensiuni
(lung. x lat. x inal.)

Greutate
kg

Pompă ECO box 60 cu soft și stick USB

550 x 470 x 340

29

Pompă ECO box 80 cu soft și stick USB

550 x 470 x 340

35

Accesorii
Cheie utilizator (tag)
Descarcărea datelor prin cablu distanţă ≤ 15 m

În cazul în care se achiziţionează sonda de nivel şi descărcarea
datelor se face prin cablu, informaţiile legate de nivelul
carburantului din rezervor vor fi transmise, în timp real, spre
calculator.
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Descarcărea datelor la o distanţă ≥ 15 M
Sondă nivel
Modul de transmitere (descărcare) a datelor prin GSM
Montaj, dare în folosinţă, instruire personal, deplasarea echipei de service

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Pompe de distribuţie - uz intern

POMPĂ MC 70 - 50 UTILIZATORI
Pompă centrifugală robustă şi fiabilă destinată
uzului intern. Acesul se realizează prin cheie
magnetică sau cod PIN. Permite distribuţia de
combustibil cu presetare. Are integrat un
debitmetru electronic. Pompa poate fi montată
direct pe rezervor, pe un perete sau se poate monta
pe picioare şi prins în fundaţie/beton.
Specificaţii:
• acces codat pentru 50 de utilizatori prin
cheie magnetică sau cod PIN
• meniul pompei este în limba română
• capacitate 70 l/min, autoamorsantă,
alimentare monofazică - 230V
• cutie metalică, rezistentă la intemperille
vremii, cu suport pentru pistol integrat şi parasolar
(şi cu rol de protecţie a tastelor)
• furtun de alimentare de 4 m şi pistol
automat ca dotare standard
• posibilitatea de a introduce numărul de
înmatriculare a vehicolului şi/sau a kilometrajului
(odometru), înainte de a alimenta
• înregistrarea datei şi orei alimentării.
Memoria locală poate înregistra ultimele 255 de
alimentări, datele putându-se transfera pe PC cu
ajutorul unei chei magnetice roşii (cheia manager)
sau direct prin cablu de maxim 800m cu ajutorul
unui conventor.
• software dedicat pentru stocarea alimentărilor şi obţinerea de rapoarte detaliate ale alimentărilor
Denumire

Cod Produs

Pompă Mc 70 - 50 Utilizatori

F0059400C

Accesorii

Cod produs

Picior

Negru

F1270800B

Roşu

F1093640B

Albastru

F1093600B

Kit format din 1 cheie manager, 10 chei utilizator şi cititor chei

F14144040

10 chei utilizator

R15904000

1 cheie manager

R12496000

Convertor cu software pentru legătura la PC

F1271000C

Furtun

4m

7933

6m

7934

8m

7935

10 m

7936

Suport pentru montarea pe perete

R12737000

Furtun de aspiraţie cu ventil şi filtru

7783

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de distribuţie - uz intern

POMPE SIMPLE CUBE 56 ŞI CUBE 70

Cube 56

Cube 70

Pompe centrifugale automaorsante, robuste şi fiabile,
destinate uzului intern. Au integrat un debitmetru mecanic
cu 3 cifre cu funcţie de resetare şi un totalizator neresetabil.
Pompele pot fi montate direct pe rezervor, pe perete sau pe
picioare (opţional) fixat în fundaţie, în apropierea rezervorului.
Specificaţii:
• capacitate de 56 l/min (modelul 56 K33) respectiv
70 l/min (modelul 70 K33)
• alimentare monofazică - 220V

Picior

Furtun

68

• autoamorsantă
• cutie metalică rezistentă la intemperiile vremii cu
suport pentru pistol integrat
• furtun de alimentare de 4 m şi pistol automat ca
dotare standard.
• debitmetru mecanic cu 3 cifre şi cu totalizator
• abatare de ± 1%

Produs

Cod produs

Cube 56

00057500C

Cube 70

F0059100A

Accesorii

Cod produs
Negru

F1270800B

Roşu

F1093640B

Albastru

F1093600B

4m

7933

6m

7934

8m

7935

10 m

7936

Suport pentru montarea pe perete

R12737000

Furtun de aspiraţie cu ventil şi filtru

7783

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Pompe de distribuţie - uz intern

POMPE CUBE 70 K44 ŞI 100 K44
Pompe centrifugale, automaorsante, de mare capacitate destinate uzului intern. Au integrat un
debitmetru mecanic cu 4 cifre cu funcţie de resetare, un totalizator neresetabil şi un filtru de apă
pentru a proteja motorul maşinii Dvs.. Pompa poate fi montată pe o consolă sau poate să stea în
picioare în apropierea rezervorului.
Specificaţii:
• capacitate de 70 l/min (modelul 70 K44) respectiv 90 l/min (modelul 90 K44)
• alimentare monofazică - 230V
• autoamorsantă
• filtru de apă încorporat
• carcasă metalică încuiabilă, rezistentă la intemperiile vremii cu suport pentru pistol 		
integrat
• furtun de alimentare de 4 m şi pistol automat ca dotare standard.
• debitmetru mecanic cu 4 cifre şi cu totalizator
• abatare de ± 1%
Accesorii
Furtun

Furtun de aspiraţie cu ventil şi filtru

Cod Produs

Denumire

4 m - 7933
6 m - 7934
8 m - 7935
10 m - 7936

Pompă Cube 70 K44

F0073701B

Pompă Cube 100 K44

F0074001B

Cod Produs

7783

POMPE CUBE 70 MC ŞI 100 MC
Pompe centrifugale, automaorsante, de mare capacitate destinate uzului intern. Accesul la pompă
se face prin cheie magnetică sau cod PIN pentru maxim 80 utilizatori. Au integrat un debitmetru
electronic şi un filtru de apă pentru a proteja motorul maşinii Dvs.. Pompa poate fi montată pe o
consolă sau poate să stea în picioare, în apropierea rezervorului.
Specificaţii:
• acces codat pentru 80 de utilizatori prin cheie magnetică sau cod PIN,
• meniul pompei şi a softului este în limba română
• capacitate 70 l/min (modelul 70 MC), respectiv 90 l/min (modelul 100 MC),
autoamorsantă, alimentare monofazică - 230V, cu filtru de apă încorporat
• carcasă metalică încuiabilă, rezistentă la intemperiile vremii cu suport pentru pistol 		
integrat
• furtun de alimentare de 4 m şi pistol automat ca dotare standard.
• posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehicolului şi/sau a
kilometrajului (odometru) înainte de a alimenta
• înregistrarea datei şi orei alimentării. Memoria locală poate înregistra ultimele 255 de
alimentări, datele putându-se transfera pe PC cu ajutorul unei chei magnetice roşii (cheia
manager) sau direct prin cablu (de maxim 800 m) cu ajutorul unui conventor.
• software dedicat pentru stocarea alimentărilor şi obţinerea de rapoarte detaliate,
debitmetru electronic cu abatare de ± 0,5%
Accesorii

Denumire

Cod Produs

Preţ **

Pompă Cube
70 MC

F0073801C

1472,--

Pompă Cube
100 MC

F0074101C

1765,--

Cod produs

Kit format din 1 cheie manager, 10 chei utilizator şi cititor chei

F14144040

10 chei utilizator

R15904000

1 cheie manager

R12496000

Convertor cu software pentru legătura la PC

F1271000C

Furtun de 4, 6, 8 sau 10 m

4 m - 7933
6 m - 7934
8 m - 7935
10 m - 7936

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

69

Pompe de distribuţie - uz intern

POMPĂ DE MOTORINĂ CU ACCES CODAT PENTRU
120 UTILIZATORI
Pompă centrifugală, automaorsantă, de mare capacitate, destinată uzului intern.
Accesul la pompă se face prin cheie magnetică sau cod PIN pentru maxim 120
utilizatori. Are integrat un debitmetru electronic, un filtru de apă, pentru a proteja
motorul maşinii Dvs. şi un dispozitiv de măsurare a cantităţii de combustibil din
rezervor. Pompa poate fi montată pe o consolă sau poate să stea în picioare în
apropierea rezervorului.
Specificaţii:
• acces codat pentru 120 de utilizatori prin cheie magnetică sau cod PIN
• meniul pompei şi a softului este în limba română
• capacitate 70 l/min (modelul 70 FM/ 70 FM TANK,), respectiv 90 l/min
(modelul 100 FM/100 FM TANK), autoamorsantă, alimentare monofazică
- 230V, cu filtru de apă încorporat
• filtru de apă şi dispozitiv de măsurare a cantităţii de combustibil din 		
rezervor încorporate
• pompa poate să emită bon cu datele alimentării
• carcasă metalică încuiabilă, rezistentă la intemperiile vremii cu suport
pentru pistol integrat şi parasolar
• furtun de alimentare de 4 m şi pistol automat ca dotare standard
• posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehicolului şi/
sau a kilometrajului (odometru) înainte de a alimenta
• înregistrarea datei şi orei alimentării. Memoria locală poate înregistra
ultimele 255 de alimentări, datele putându-se transfera pe PC cu ajutorul
unei chei magnetice roşii (cheia manager) sau direct prin cablu de maxim
800m cu ajutorul unui conventor
• software dedicat pentru stocarea alimentărilor şi obţinerea de rapoarte
detaliate
• debitmetru electronic cu abatare de ± 0,5%

TIP PRODUS

Cod produs

CUBE 70 FM – 230V, 70 l/min, contor, filtru de apă, furtun de 4 m şi pistol automat - include kit descărcare date PC

F0073900B

CUBE 100 FM – 230V, 90 l/min, contor, filtru de apă, furtun de 4 m şi pistol automat - include kit descărcare date PC

F0074200B

CUBE 70 FM TANK (pentru montaj pe rezervor)- 230 V, 70 l/min, furtun de 4 m şi pistol automat - include kit descărcare date PC

F00739B0B

CUBE 100 FM TANK (pentru montaj pe rezervor)- 230 V, 100 l/min, furtun de 4 m şi pistol automat - include kit descărcare date PC

F00742B0B

Accesorii

70

Cod produs

Kit format din 1 cheie manager, 10 chei utilizator şi cititor chei

F14144040

10 chei utilizator

R15904000

1 cheie manager

R12496000

Convertor cu software pentru legătura la PC

F1271000C

Furtun de 4, 6, 8 sau 10 m

4 m - 7933
6 m - 7934
8 m - 7935
10 m - 7936

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Pompe de transvazare

POMPE CEMATIC
Pompe Cematic
• pompă cu paleţi autoamorsantă
• design simplu şi robust
• manipulare uşoară datorită greutăţii scăzute
• filtru de protecţie încorporat
• furtun de alimentare de 4 m ca dotare standard
• furtun suplimentar de la 6 la 10 m, disponibil contra unui cost
suplimentar
• adaptor 2” pentru fixarea pe toate tipurile de rezervoare şi
butoaie
• cablu de alimentare electric de 4 metri cu cleme pentru baterie

Toate configuratiile contin: furtun de aspiratie,
furtun de alimentare, cot si adaptor pentru butoi.

Denumire

Cod Produs

Electropompă Cematic 56
220 V, cca. 56 l/min (autoamorsantă) cu pistol automat, furtun de alimentare 4 m,
furtun de aspiraţie 1,6 m cu valvă antidezamorsaj şi adaptor 2” pentru montarea pe
butoaie

7766

Electropompă Cematic 56 AZ
220 V, cca. 56 l/min (autoamorsantă) cu pistol automat, suport pistol, furtun de alimentare
4 m, furtun de aspiraţie 1,6 m cu valvă antidezamorsaj şi adaptor 2” pentru
montarea pe butoaie

7768

Electropompă Cematic 56 K33 AZ
220 V, ca. 56 l/min (autoamorsantă) cu contor, pistol automat, suport pistol, furtun de
alimentare 4 m, furtun de aspiraţie 1,6 m cu valvă antidezamorsaj şi adaptor 2” pentru
montarea pe butoaie

7769

Electropompă Cematic 3000/12
12 V, cca. 40 l/min (autoamorsantă) cu pistol automat, furtun de alimentare 4 m,
furtun de aspiraţie 1,6 m cu valvă antidezamorsaj şi adaptor 2” pentru montarea pe
butoaie

7770

Electropompă Cematic 3000/12 K33 AZ
12 V, cca. 40 l/min (autoamorsantă) cu contor, pistol automat, furtun de alimentare
4 m, furtun de aspiraţie 1,6 m cu valvă antidezamorsaj şi adaptor 2” pentru montarea
pe butoaie

7772

Electropompă Cematic 3000/24
24 V, cca. 40 l/min (autoamorsantă) cu pistol manual, furtun de alimentare 4 m, furtun
de aspiraţie 1,6 m cu valvă antidezamorsaj şi adaptor 2” pentru montarea pe butoaie

7773

Electropompă Cematic 2000/24 AZ
24 V, cca. 40 l/min (autoamorsantă) cu pistol automat, suport pistol, furtun de alimentare
4 m, furtun de aspiraţie 1,6 m cu valvă antidezamorsaj şi adaptor 2” pentru
montarea pe butoaie

7774

Electropompă Cematic Duo 24/12 AZ
24 V, cca. 70 l/min (autoamorsantă doar la alimentarea la 24 V) cu pistol automat.
Suport pistol, furtun de alimentare 4 m, furtun de aspiraţie 1,6 m cu valvă antidezamorsaj
şi adaptor 2” pentru montarea pe butoaie (poate fi folosită şi la 12 V, caz în
care debitul scade la 35 l/min.)

8053

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

POMPE CEMATIC
Electropompă Cematic UM (potrivită pentru UNI-/MULTI-Tank)
• 220 V, cca. 56 l/min (autoamorsantă)
• contor mecanic
• furtun de aspiraţie
• pistol automat
• suport pentru pistol
• furtun de alimentare 4 m
• complet montată pe o consolă, care poate fi ataşată lateral pe
rezervorul UNI/Multi Tank

Electropompă Cematic 56 ECO
• 220 V, cca. 56 l/min
• autoamorsantă
• furtun de aspiraţie 1,6 metri
• valvă antidezamorsaj
• filtru de protecţie încorporat
• furtun de alimentare DN 19 de 4 metri
• pistol automat

Electropompă Cematic 56 BOX
• 220 V, cca. 56 l/min
• contor mecanic K33
• fitru de apă încorporat
• furtun de alimentare de 6 metri
• pistol automat
• montată într-o cutie dotată cu sistem de închidere
• alte lungimi de furtun disponibile la cerere

Principiul pompei
Pompele cu paleţi constau, în principiu, dintr-un rotor cu fante, montat excentric în corpul pompei, în care
glisează lamele (numite şi glisoare sau aripi) relocabile radial. Acestea sunt asistate din interior de forţa
centrifugală sau de forţa de elasticitate (la Cematic 56), presate spre peretele exterior al corpului pompei şi
alcătuiesc celulele de aspiraţie sub forma de arc de cerc (semilună), care se lărgesc şi se îngustează.
Denumire

Cod Produs

Electropompă Cematic UM

8162

Electropompă Cematic 56 ECO

10057

Electropompă Cematic 56 BOX

10146

72

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Pompe de transvazare

POMPE CEMATIC
Pompe Cematic 1, 2, 3
• pompă cu paleţi autoamorsantă
• aspiră de la o înălţime max. de 2,5 m
• carcasă din oţel robustă
• motor cu inducţie 220 VAC,
protecţie IP 55
• pentru funcţionare continuă, protecţie

1

termică la suprasarcină
• bypass integrat
• filtru de aspiraţie integrat în Cematic
56 + 72
• racord pe partea de aspiraţie şi
presiune 1“ filet interior

Pompe Cematic DC 4, 5, 6, 7
• pompă cu paleţi autoamorsantă
• aspiră de la o înălţime max. de 2 m
• caracasă din oţel robustă
• motor DC cu perii, protecţie IP 55
• ciclu de funcţionare max. 30 min
• bypass integrat

3

5

Electropompă Cematic 3000/12

6
Electropompă Cematic 56

Electropompă Cematic 70 + 90

2

4

Pompă transfer Cematic 3000/12

7

Electropompă Cematic 72

Electropompă Cematic Duo
Battery Kit Cematic 3000/12

Denumire

Cod Produs

1

Electropompă Cematic 56 220 V, 370 W, debit cca. 56 l/min, presiune la ieșire aproximativ 2 bari

2

Electropompă Cematic 72 220 V, 500 W, debit cca. 72 l/min, presiune la ieșire aproximativ 2 bari

8565
8353

3

Electropompă Cematic 70 220 V, 500 W, debit cca. 70 l/min, presiune la ieșire aproximativ 2 bari

10147

Electropompă Cematic 90 220 V, 750 W, debit cca. 90 l/min, presiune la ieșire aproximativ 2 bari

8354

4

Electropompă Cematic Duo 24/12 V, 420 W, cca. 70/35 l/min, presiune la ieșire max.1,5 bar, racord 1” cu filet interior

10148

5

Electropompă Cematic 3000/12 2 V, 280 W, cca. 45 l/min, presiune la ieșire max.1,5 bar, la aspiraţie ştuţ DN19, la pompare racord
1” filet interior

10149

Electropompă Cematic 3000/24 24 V, 280 W, cca. 45 l/min, presiune la ieşire max.1,5 bar, a aspiraţie ştuţ DN19, la pompare racord
1” filet interior

10150

6

Pompă transfer Cematic 3000/12 12 V, 280 W, 4 cablu electric 4 m cu cleme, debit cca. 50 l/min, furtun de
alimentare 4 m DN 19, pistol automat, furtun de aspiraţie 2,5 m cu supapă de sens

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

POMPE CEMATIC
Accesorii
Pistol manual Self 3000 (racord filet interior 1”)

7780

Pistol automat A80,
pentru camioane, max. 90 l/min, cu articulaţie rotativă, filet interior 1“

8355

Pistol automat A 60 cu articulaţie rotativă
(verificat conform EN 13012; racord 1” filet interior)

10028

Pistol automat A 60 cu articulaţie rotativă (conexiune 1” filet interior)

7983

Consolă pentru montajul pompei pe rezervoarele
UNI/MULTI Tank 750 şi1000 l

7631

Adaptor pentru butoi 2” x 1” (cu filet interior 1”)

7781

Adaptor pentru butoi 2” x ¾” (cu filet interior 1”)

7782

Contor K33 (conexiune 2 x 1” filet interior) cu 3 cifre şi totalizator

7779

Kit montaj contor K33 pe pompă Cematic

7984

Contor digital K24 A,
carcasă din aluminium, 7 - 120 l/min,
contor parţial cu 5 cifre
totalizator cu 6 cifre, 1” filet exterior, 1” filet interior, funcţionează în ambele direcţii

10157

Furtun de aspiraţie PVC 1,6 m cu supapă de sens şi filtru (cu filet exterior 1”)

7783

Furtun de alimentare DN 19 (conexiune 2 x 1” filet interior)

Furtun de alimentare DN 25 (conexiune 2 x 1” filet interior)
pentru biodiesel

74

Cod Produs

4m

7899

6m

7900

8m

7901

10 m

7902

4m

7938

6m

8089

8m

8090

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Pompe de transvazare

POMPE CEMATIC
Accesorii

Cod Produs

Suport pistol
potrivit pentru 7780, 10028, 7983, şamd.
pentru montajul pe butoi sau pe perete

8566

Derulator de furtun cu braţ articulat,
furtun DN 25 15 m , max. 10 bari,
Racord 1“ filet interior, ieşire 1“ filet exterior,
tablă de oţel vopsită, dimensiuni 58 x 55 x 30 cm

8338

Braţ rotativ pentru derulatorul de furtun 8338,
unghi de rotire cca. 80°, tablă de oţel vospită

8339

Derulator de furtun cu braţ articulat,
furtun 8 m DN 25,
Racord 1“ filet interior, ieşire 1“ filet exterior,
tablă de oţel vopsită, dimensiuni 50 x 48 x 23 cm

8734

Braţ rotativ pentru derulatorul de furtun 8734,
tablă de oţel vospită

8735

Filtru
Carcasă din aluminiu cu filtru cu sită, se poate curăţa,
Racord la ambele capete 1“ filet interior

8356

O-Ring pentru flanşă

10027

O-Ring dublu pentru flanşă

8357

Furtun de aspiraţie din PVC 1,6 m cu supapă de sens şi filtru, DN 25, 1” filet exterior,
nu este adecvat pentru Biodiesel

7783

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

POMPE TRANSVAZARE MOTORINĂ
Electropompă Carry 12V
• pompă uşor transportabilă pentru transvazare motorină
• alimentare 12 V - 56 l/min (autoamorsantă)
• cablu de alimentare 2 m cu cleme
• conexiune de 1” la ambele capete (aspiraţie şi pompare)
• 420W, 2900 rpm.
• ciclu de funcţionare 30 minute

Electropompă Bi-Pump 12V
• pompă de transvazare de mare capacitate
• alimentare 12 V
• 85 l/min (autoamorsantă)
• cablu de alimentare 2 m cu cleme
• conexiune 1½” cu flanşă la ambele capete
• 500W, 2000 rpm.
• ciclu de funcţionare 30 minute

Kit electropompă Bi-Pump 12V cu contor K33
• pompă de transvazare de mare capacitate
• alimentare 12 V
• 80 l/min (autoamorsantă)
• cablu de alimentare 6 m cu cleme
• furtun de alimentare 4 m DN25
• pistol automat A120 pentru debite mari
• contor mecanic K33 cu totalizator neresetabil şi total
parţial din 3 cifre, resetabil
• adaptor pentru butoi 2”
• suport pentru pistol

Denumire

Cod Produs

Electropompă

F0034004B

Electropompă Bi-Pump, 12V, 85 l/min

F00363A0A

Kit electropompă, 12V, 80 l/min, contor K33, furtun de alimentare 4 m, pistol automat

76

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

POMPE TRANSVAZARE MOTORINĂ
Filtru cu recipient transparent pentru Diesel
Starea filtrului întotdeauna sub ochii Dvs.! Se poate livra ca simplu filtru de particule sau ca filtru de particule cu funcţie de
separator de apă. Prin ventilul aflat la fundul borcanului se poate elimina murdăria acumulată sau apa captată.
Conexiune 1˝ filet interior la ambele capete şi flanşă cu O-Ring.
Accesorii

Cod Produs

Filtru de apă “clar” 30 microni
cu cap şi borcan transparent pentru pompe cu
debit max. de 70 l/min
Preţul include cap, borcan şi 2 filtr

10034

Filtru de apă “clar” 5 microni
cu cap şi borcan transparent pentru pompe cu
debit max. de 100 l/min
Preţul include cap, borcan şi 2 filtre

10035

Cartuş interschimbabil,
5 microni debit max. 100 l/min

10036

Cartuş interschimbabil,
30 microni debit max. 70 l/min

10037

Cuplă rapidă pentru furtun inclusiv capac,
se cuplează simplu fără pierderi, conexiune 1˝ filet interior

10038

Furtun de aspiraţie DN 19, pentru biodiesel, cu spirală din plastic, la metru

10039

Furtun de aspiraţie DN 25, pentru biodiesel, cu spirală din plastic, la metru

10040

Ştuţ G 1” – 19 mm, alamă, cu O-Ring

5522

Ştuţ G 1” – 25 mm, alamă

10042

Colier furtun 20 – 32 mm, lăţime 9 mm, galvanizat

7030

Colier furtun 32 – 50 mm, lăţime 9 mm, galvanizat

10043

Valvă antidezamorsaj, cu filtru, din alamă, filet interior 1”

10044

Articulaţie rotativă din alamă, ¾” filet exterior 1” filet interior

10154

Articulatie rotativă din alamă, 1” filet exterior, 1” filet interior

10155

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

ADBLUE

POMPE ADBLUE
Pompe de mână pentru AdBlue
1
• uşor de montat şi demontat
• destinat pentru butoaie
• pompa din polietilenă şi polipropilenă
• ieşire potrivită pentru conectarea unui furtun DN25
• varianta de bază include ţeavă de aspiraţie
• kitul complet include adaptor de butoi şi furtun de
alimentare 3 m cu ţeavă de scurgere

2

3

4

Pompa de mână pentru AdBlue
Denumire

Greutate cca. kg

Cod Produs

1

Pompă de mână cu piston pentru AdBlue (fără furtun de alimentare)

1,5

F00332090

2

Pompă de mână cu piston pentru AdBlue - kit complet (furtun de alimentare 3 m cu
ţeavă de scurgere)

3,4

F00332100

3

Pompă de mână rotativă pentru AdBlue (fără furtun de alimentare)

1,8

F0033205A

4

Pompă de mână rotativă pentru AdBlue - kit complet (furtun de alimentare 3 m cu
ţeavă de scurgere)

3,4

F0033208A

Electropompă pentru AdBlue
• pompă cu membrană autoamorsantă din plastic
• debit 34 l/min (varianta la 230V) respectiv
36 l/min (varianta la 12 sau 24V)
• filet exterior 1” la ambele capete inclusiv racord
pentru pompa DN19 cu buşon
• întrerupător
• se poate monta în orice poziţie
• cablu de alimentare 2m
Electropompă 220V pentru AdBlue

Electropompă 12V pentru AdBlue

Debit

Greutate cca. kg

Cod Produs

36

3,7

F0020400A

Electropompă cu membrană 24V, 2800 rpm, 310W, cablu de alimentare 2m cu cleme

36

3,7

F00204010

Electropompă cu membrană 230V, 1450 rpm, 400W, cablu de alimentare 2m cu ştecher

34

7

F0020301A

Denumire
Electropompă cu membrană 12V, 2800 rpm, 260W, cablu de alimentare 2m cu cleme
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Pompe de transvazare

ADBLUE

POMPE ADBLUE PORTABILE ŞI PENTRU BUTOAIE
Kit portabil AdBlue pentru butoaie
• pompă cu membrană autoamorsantă
• debit 32 l/min (varianta la 230V) respectiv
35 l/min (varianta la 12V)
• furtun de alimentare 6 m cu pistol manual
din plastic
• furtun de aspiraţie 1,5 m cu valvă antidezamorsaj
• întrerupator
• se poate monta în orice poziţie
• cablu de alimentare 2m

Kit portabil pentru AdBlue cu electropompă 12V, cablu de alimentare 2m
şi furtun de alimentare 6m

Denumire

Debit

Greutate cca. kg

Cod Produs

Kit portabil AdBlue 12V, electropompă 12V, cablu de alimentare 2 m cu cleme, furtun de alimentare
6 m cu pistol manual din plastic

38

8

F00201AAA

Kit portabil AdBlue 230V, electropompă 230V, cablu de alimentare 2 m cu ştecher, furtun de
alimentare 6 m cu pistol manual din plastic

32

10

F00201C7A

1
Pompă AdBlue Horn pentru butoaie
• electropompă autoamorsantă hibridă 220V
• debit 48 l/min
• furtun de alimentare 8 m cu pistol manual
din plastic sau automat din inox
• ţeavă de aspiraţie 1 m din inox
• suport de pistol cu cană pentru picături
• cablu de alimentare 4 m cu ştecher
• întrerupator
• adaptor butoi 2”
Electropompă 220V, furtun de
alimentare 8 m, pistol manual şi
cablu de alimentare 4 m

Denumire

2+3

Electropompă 220V, furtun de
alimentare 8 m, pistol automat
inox şi cablu de alimentare 4 m
2 fără contor
3 contor electronic

Debit

Greutate cca. kg

Cod Produs

1

Pompă AdBlue Horn 220V pentru butoi, furtun de alimentare
8 m cu pistol manual plastic, cablu de alimentare 4 m

48

3,7

44010

2

Pompă AdBlue Horn 220V pentru butoi, furtun de alimentare
8 m cu pistol automat din inox, cablu de alimentare 4 m

48

3,7

44011

3

Pompă AdBlue Horn 220V pentru butoi, contor electronic
cu afisaj digital FMT II, furtun de alimentare 8 m cu pistol
automat din inox, cablu de alimentare 4 m

48

4

44012

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

ADBLUE

POMPE ADBLUE PENTRU IBC

Pompă AdBlue Piusi cu consolă pentru IBC
• electropompă cu membrană autoamorsantă
230V
• debit 32 l/min
• furtun de alimentare 6 m
• furtun de aspiraţie 1,5 m cu valvă
antidezamorsaj
• întrerupator
• consola din inox, care se poate monta
lateral pe IBC
• cablu de alimentare 2m
Varianta Basic
Pompă conform descrierii anterioare. dotată
cu pistol manual din plastic.
Varianta Pro
Pompă conform descrierii anterioare, în plus:
• pistol automat din inox
• contor electronic K24
• suport pentru pistol

Electropompă 230 V pentru IBC, varianta Basic

Electropompă 230V pentru IBC, varianta Pro cu contor electronic K24

Pompă AdBlue Horn cu consolă pentru IBC
• electropompă hibridă, autoamorsantă la 220V
• debit 48 l/min
• furtun de alimentare 8 m cu pistol manual
din plastic sau automat din inox
• furtun de aspiraţie cu cuplă CDS
• consolă din inox, care se fixează pe IBC
• suport pistol cu cană pentru picături
• cablu de alimentare 4 m cu ştecher

Electropompă Horn 220V pentru IBC, contor electronic cu afisaj digital, furtun de alimentare 8 m cu
pistol automat inox și cablu de alimentare 4 m

Electropompă Horn 220V pentru IBC, furtun de alimentare 8 m cu pistol manual

Denumire

Debit

Greutate cca. kg

Cod Produs

Pompă Piusi 230V pentru IBC, varianta Basic, consolă inox, furtun de alimentare 6 m, pistol manual

32

16

F00201B2B

Pompă Piusi 230V pentru IBC, varianta Pro, consolă inox cu suport pistol, furtun de alimentare 6 m,
pistol automat inox, contor electronic cu afisaj digital K24

32

16

F00201B1B

Pompă Horn 220V pentru IBC, consolă inox, furtun de alimentare 8 m, pistol manual

48

15

44015

Pompă Horn 220V pentru IBC, consolă inox, furtun de alimentare 8 m, pistol
automat inox

48

15

44016

Pompă Horn 220V pentru pentru IBC, consolă inox, contor electronic FMT II, furtun de alimentare 8
m, pistol automat inox

48

16

44017
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Pompe de transvazare

ACCESORII PENTRU POMPE ADBLUE
Accesorii

ADBLUE

Cod Produs

Pistol manual din plastic

F14761000

Pistol automat din inox

F0061903B

Pistol automat SB325
Ușor, ergonomic și în conformitate cu standardul ISO/FDIS 2241-4:2009

F00617000

Pistol automat SB325 cu contor electronic încorporat
Ușor, ergonomic și în conformitate cu standardul ISO/FDIS 2241-4:2009

F00617010

Contor electronic cu afișaj digital K24
Afișaj LCD, total parţial resetabil din 5 cifre şi totalizator din 6 cifre nerestabil

F0040710A

Contor electronic K24 cu impulsor
Contor fără afişaj destinat sistemelor de management pe bază de impulsuri

F0040721B

Contor Turbinox cu impuslor
Contor fără afişaj destinat sistemelor de management pe bază de impulsuri

F0042000A

Contor electronic cu afişaj digital FMT II POM
Afişaj LCD cu 5 cifre, 3 taste

Ştuţ filetat pentru furtun DN 19

F16435000

Cot 90° cu filet interior la ambele capete pentru contorul K24

F16433000

Element de legatură cu filet interior la ambele capete pentru contorul K24

F16434000

Ştuţ furtun DN 19, cu cot 90°

F15485000

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

ULEI

POMPE DE MÂNĂ PENTRU ULEI
Pompă de mână
• construcţie robustă
• funcţionare
independentă de sursă
de energie
• preţ scăzut
• filet de 2”

1

2

3

4

5

6

7

Denumire

Cod Produs

1

Pompă mână din oţel pentru butoaie de 60/200/220 l.
Ţeavă de aspiraţie fixă din oţel din 2 părţi cu o lungime totală 880 mm, ţeavă de scurgere Ø 20 mm, conector butoi de 2”.
Medii pompare: uleiuri de până la SAE 90, medii autolubrifiante neagresive, păcura, motorină, antigel nediluat Debit: 0,25 l/
acţionare sau 25 l/min

F0034900A

2

Pompă mână din oţel pentru butoaie de 60/200/220 l.
Ţeavă de aspiraţie fixă din 3 părţi lungime totală 880 mm, ţeavă de scurgere Ø 20 mm
Medii pompare: uleiuri de până la SAE 90, medii autolubrifiante neagresive, păcură, motorină, antigel nediluat
Debit: 0,35 l/acţionare sau 35 l/min

F0035100A

3

Pompă mână rotativă din oţel pentru butoaie de 60/200/220 l.
Ţeavă de aspiraţie fixă din oţel din 3 părţi cu o lungime totală 960 mm, ţeavă de scurgere 3/4”, adaptor butoi G 2”. Medii
pompare: uleiuri de până la SAE 90, medii autolubrifiante neagresive, păcură, motorină, antigel
nediluat. Debit: 0,25 l/acţionare sau 45 l/min

F0033201A

4

Pompă mână rotativă din aluminiu pentru butoaie de 60/200/220 l.
Ţeavă de aspiraţie fixă din oţel din 3 părţi cu o lungime totală 960 mm, ţeavă de scurgere 3/4”, adaptor butoi G 2”. Medii
pompare: uleiuri de până la SAE 90, medii autolubrifiante neagresive, păcură, motorină, antigel
nediluat. Debit: 0,27 l/acţionare sau 40 l/min

F0033200A

5

Pompă mână din oţel pentru butoaie de 60/200/220 l.
Ţeavă de aspiraţie telescopică cu o lungime maximă de 850 mm, ţeavă de scurgere Ø 20 mm, conector butoi de 1 1/2” si 2”.
Medii pompare: uleiuri de până la SAE 90, medii autolubrifiante neagresive, păcură, motorină, antigel nediluat. Debit: 0,35 l/
acţionare

-

6

Pompă de mână din oţel pentru butoaie de 60/200/220 l.
Furtun de alimentare 1,5 m cu ţeavă de scurgere DN19, ţeavă de aspiraţie fixă cu o lungime de 840 mm, adaptor de butoi
M64 x 4 si G 2”. Medii pompare: uleiuri de până la SAE 50, combustibil (EX), antigel nediluat, păcură, motorină, ulei de rapiţă
Debit: 0,25 l/acţionare

-

7

Pompă de mână din oţel pentru butoaie de 60/200/220 l.
Ţeavă de scurgere cu gura antipicurare pentru umplerea cănilor, găleţilor, canistrelor, ţeavă de aspiraţie fixă 840 mm, adaptor
butoi G 2”.Medii pompare: ulei de motor, ulei pentru cutie de viteze, ulei hidraulic de până la SAE 80, medii autolubrifiante
neagresive. Debit: 0,25 l/acţionare

-
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ULEI

KITURI COMPLETE POMPE DE ULEI
Pompe de ulei Viscomat 12V - kit complet
• pompă autoamorsantă cu roţi dinţate la 12V
• debit 10 l/min (pentru uleiuri cu o vâscozitate
de până la 600 cSt), respectiv 5 l/min (pentru
uleiuri cu o vâscozitate de până la 2.000 cSt).
• furtun de alimentare 4 m
• pistol din aluminiu cu duză flexibilă
• debitmetru electronic cu afişaj digital K400 cu
subtotal din 5 cifre resetabil şi totalizator din 7
cifre neresetabil
• cablu electric 2 m cu cleme

Denumire

Debit l/min

Presiune max. bar

Pompă ulei Viscomat 12V K400 (pentru ulei cu vâscozitate maximă de 600 cSt)
Pompă 12V, furtun de alimentare 4 m, contor electronic, pistol aluminiu cu duză flexibilă

10

4

Pompă ulei Viscomat 12V K400 (pentru ulei cu vâscozitate maximă de 2.000 cSt)
Pompă 12V, furtun de alimentare 4 m, contor electronic, pistol aluminiu cu duză flexibilă

5

10

Pompă ulei Viscomat 12V K400 (pentru ulei cu vâscozitate maximă de 2.000 cSt)
Pompă 12V, furtun de alimentare 4 m, contor digital, pistol aluminiu cu duză flexibilă

4

5

Pompe de ulei 220V - kit complet
• pompă autoamorsantă cu paleţi sau roţi
dinţate
• debit 9 l/min (pentru uleiuri cu o vâscozitate
de până la 2.000 cSt), respectiv 25 l/min
(pentru uleiuri cu o vâscozitate de pănă la 500
cSt)
• furtun de alimentare 4 m cu pistol
• debitmetru mecanic K33 sau electronic
K400 cu subtotal din 5 cifre resetabil şi
totalizator din 7 cifre neresetabil
• cablu electric

Pompă ulei Viscomat 70 cu contor mecanic K33

Denumire

Pompă ulei Viscomat 200 cu pistol aluminiu

Debit l/min

Presiune max. bar

Cod Produs

Pompă ulei Viscomat 200/2 (pentru ulei cu vâscozitate maximă de 2.000 cSt)
Pompă 220V autoamorsantă, furtun de alimentare 4 m, pistol aluminiu

9

12

F0026100D

Pompă ulei Viscomat 200/2 K400 (pentru ulei cu vâscozitate maximă de 2.000 cSt)
Pompă 220V autoamorsantă, furtun de alimentare 4 m, pistol aluminiu, contor electronic
cu afişaj digital K400

9

12

F0026200D

Pompă ulei Viscomat 70 (pentru ulei cu vâscozitate maximă de 500 cSt)
Pompă 230V autoamorsantă, furtun de alimentare 4 m, pistol manual

25

6

000270000

Pompă ulei Viscomat 70 K33 (pentru ulei cu vâscozitate maximă de 500 cSt)
Pompă 230V autoamorsantă, furtun de alimentare 4 m, pistol manual, contor mecanic

25

6

000270010

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

ULEI

POMPE PENTRU ULEI
Pompă ulei Viscomat 60 şi 120
• pompă cu roţi dintaţe cu alimentare de la 12
sau 24V
• roţile dinţate sunt din oţel sinterizaţi
• destinat în special pentru transvazarea butoaielor
în situaţii şi locaţii, unde curentul electric sau aerul
comprimat lipseşte
• potrivită pentru uleiuri cu o vâscozitate de până la
2.000 cSt, corespunde la SAE 140 la 20 °C
(exceptând 60/2, care se potriveşte pentru uleiuri cu
vâscozitate maximă de 600 cSt)

Roţi dinţate

Pompă ulei Viscomat 70 şi 90
• pompă autoamorsantă cu paleţi,
care asigură un debit ridicat
• corpul pompei este turnat din
oţel
• roţile dinţate sunt din oţel
sinterizat
• acces uşor din lateral la
garniturile axului motorului
• bypass ajustabil integrat în
corpul pompei
• potrivită pentru uleiuri cu o
vâscozitate de până la 500 cSt,
corespunde la SAE 90 la 20 °C
• conectori 1” (la intrare şi ieşire)
cu filet interior

Pompă ulei Viscomat 200/2
• pompă autoamorsantă cu roţi
dinţate
• corpul pompei este turnat din
aluminiu
• roţile dinţate sunt din oţel
sinterizat cu profile speciale
• acces uşor din lateral la
garniturile axului motorului
• bypass ajustabil integrat în
corpul pompei
• potrivită pentru uleiuri cu o
vâscozitate de până la 2.000 cSt,
corespunde la SAE 140 la 20 °C
• conectori 1” (la intrare şi ieşire)
cu filet interior

Pompă ulei Visco-Flowmat
200/2
• ca şi Viscomat 220/2, dar cu
presomat, asigurând un flux
constant fără pulsaţii
• pompa porneşte automat la
deschiderea pistolului
• după alimentare pompa mai
rulează cateva secunde, ca să se
umple. După aceea se opreşte
automat
• presiunea maximă de livrare
este ajustabila
• valva de protecţie la
suprapresiune setată la 10 bari

Pompă ulei Viscomat 70 şi 90

Pompă ulei Viscomat 200/2

Pompă ulei Visco-Flowmat 200/2
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POMPE PENTRU ULEI
Pompe pentru ulei Viscomat 60 şi 120
Voltaj

Debit l/min

Presiune
max. bar

Cod Produs

Pompă ulei Viscomat 60/1
12V, autoamorsantă, 150 W, filet interior ½” la ambele capete, fără accesorii

12

4

5

F0030902A

Pompă ulei Viscomat 60/2
12 V, autoamorsantă, 300 W, filet interior ¾” la ambele capete, fără accesorii

12

10

4

F0030901A

Pompă ulei Viscomat 120/1
12 V, autoamorsantă, 200 W, filet interior ½” la ambele capete, fără accesorii

12

5

10

F0030900A

Pompă ulei Viscomat 120/1
presomat, autoamorsantă, 200 W, filet interior ¾” la ambele capete, fără accesorii

12

5

10

F00311000

Pompă ulei Viscomat 60/1
24 V, autoamorsantă, 150 W, filet interior ½” la ambele capete, fără accesorii

24

4

5

F0031002A

Pompă ulei Viscomat 60/2
24 V, autoamorsantă, 300 W, filet interior ¾” la ambele capete, fără accesorii

24

10

4

F0031001A

Pompă ulei Viscomat 120/1
24 V, autoamorsantă, 200 W, filet interior ½” la ambele capete, fără accesorii

24

5

10

F0031000A

Pompă ulei Viscomat 120/1 presomat
presomat, autoamorsantă, 200 W, filet interior ½” la ambele capete, fără accesorii

24

5

10

F00311010

Denumire

Pompe pentru ulei Viscomat 70 şi 90
Denumire

Voltaj

Debit l/min

Presiune
max. bar

Cod Produs

Pompă ulei Viscomat 70
230 V, autoamorsantă, 1.150 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass ajustabil, fără accesorii

230

25

6

F0033490A

Pompă ulei Viscomat 70
400 V, autoamorsantă, 1.100 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass ajustabil, fără accesorii

400

25

6

F0033190A

Pompă ulei Viscomat 90
230 V, autoamorsantă, 1.350 W, filet interior 1” la ambele capete, fără accesorii

230

50

5

F00303M00

Pompă ulei Viscomat 90
400 V, autoamorsantă, 1.350 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass ajustabil, fără accesorii

400

50

5

00303000

Pompe pentru ulei Viscomat 200, 230 şi 350
Denumire

Voltaj

Debit l/
min

Presiune
max. bar

Cod Produs

Pompă ulei Viscomat 200/2 autoamorsantă, 800/950 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass, fără
accesorii

230

9

12

F0030403D

Pompă ulei Viscomat 200/2 autoamorsantă, 550 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass, fără
accesorii

400

9

12

F0030405D

Pompă ulei Viscomat 230/3 autoamorsantă, 1.250 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass, fără
accesorii

230

14

16

F0030430D

Pompă ulei Viscomat 230/3 autoamorsantă, 750 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass, fără
accesorii

400

14

12

F00304T4D

Pompă ulei Viscomat 350/2 autoamorsantă, 1.200 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass, fără
accesorii

230

9

25

F0030401D

Pompă ulei Viscomat 350/2 autoamorsantă, 750 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass, fără
accesorii

400

9

12

F00304T1D

Pompă ulei Visco-Flowmat 200/2 autoamorsantă, 800 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass
ajustabil, switch de presiune, fără accesorii

230

9

12

F0030200D

Pompă ulei Visco-Flowmat 230/3 autoamorsantă, 1.200 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass
ajustabil, switch de presiune, fără accesorii

230

14

16

F0030204D

Pompă ulei Visco-Flowmat 350/2 autoamorsantă, 1.250 W, filet interior 1” la ambele capete, bypass
ajustabil, switch de presiune, fără accesorii

230

6

25

F0030206D

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

ULEI

ACCESORII POMPE PENTRU ULEI

Contor mecanic K33
• debitmetru mecanic cu discuri
oscilante
• uşor de instalat şi calibrat
• subtotal din 3 cifre resetabil şi
totalizator din 6 cifre neresetabil
• debit 20 - 120 l/min
• presiune maximă de operare 10 bari
• precizie de ±1%,
• intrare şi ieşire de 1” cu filet interior

1

3
Contor electronic K400
• debitmetru electronic cu pinioane
ovale
• pentru uleiuri cu vâscozitate între 2 2.000 cSt
• corp şi cameră de măsurare din
aluminiu
• subtotal din 5 cifre resetabil şi
totalizator din 7 cifre neresetabil
• debit 1 - 30 l/min
• presiune maximă de operare 70 bari
• precizie de ±0,5%,
• intrare şi ieşire de ½” cu filet interior
Denumire

Contor mecanic K44
• debitmetru mecanic cu discuri
oscilante
• uşor de instalat şi calibrat
• subtotal din 4 cifre resetabil şi
totalizator din 7 cifre neresetabil
• debit 20 - 120 l/min
• presiune maximă de operare 10 bari
• precizie de ±1%,
• intrare şi ieşire de 1” cu filet interior

2

Contor electronic K400
• debitmetru electronic cu pinioane
ovale
• pentru uleiuri cu vâscozitate între 2
- 2.000 cSt
• corp şi cameră de măsurare din
aluminiu
• subtotal din 5 cifre resetabil şi
totalizator din 7 cifre neresetabil
• debit 1 - 30 l/min
• presiune maximă de operare 70 bari
• precizie de ±0,5%,
• intrare şi ieşire de ½” cu filet interior

4

Cod Produs

1

Contor mecanic K33

000550000

2

Contor mecanic K44

000560000

3

Contor electronic K400

F00484000

4

Contor electronic Next

F00486150

Pistol distribuţie ulei cu presetare K500
• pistol cu contor încorporat
• contor cu pinioane ovale pentru uleiuri
cu vâscozitate de 5 - 2.000 cSt
• cantitatea minimă presetabilă este 0,1 l iar
cea maximă 99,9 l
• debit 1 - 30 l/min
• presiune maximă de operare 70 bari
• precizie de ±0,5%
• duză automată cu supapă anti-picurare
• conectori 1/2” cu filet interior la ambele
capete
• este disponibil în varianta cu duză fixă,
duză flexibilă şi duză mobilă 75 °
Denumire
Pistol distribuţie ulei K500 cu duză fixă

Cod Produs
F00687200

Pistol distribuţie ulei K500 cu duză flexibilă

F00687210

Pistol distribuţie ulei K500 cu duză mobilă (75°)

F0068700C
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Pompe de transvazare

ULEI

ACCESORII POMPE PENTRU ULEI
Pistolul “easyOil”
• design ergonomic
• corp din aluminiu rezistent la
presiuni mari
• mâner din plastic anti-şoc
• o supapă echilibrată reduce
presiunea exercitată pe pârghie
• duză cu supapă anti-picurare
• pârghia se poate bloca
• disponibil cu duză fixă sau flexibilă
• contorul electronic K40 se poate
monta între pistol şi duză
• debit 1 - 30 l/min
• presiune maximă de operare 70 bari
• filtru încorporat

1

2

3

4

Denumire
1

Cod Produs

Pistol “easyOil” cu duză fixă

F00966130

2

Pistol “easyOil” cu duză flexibilă

F00966140

3

Pistol “easyOil” cu duză fixă şi cu contor electronic K40

F00973030

4

Pistol “easyOil” cu duză flexibilă şi cu contor electronic K40

F00973020

Pistolul “profiOil”
• pistol profesional, design ergonomic
• corp din aluminiu rezistent la
presiuni mari şi la şocuri
•o supapă echilibrată reduce presiunea
exercitată pe pârghi, fiind extrem de
uşor de utilizat
• duza cu supapă anti-picurare
• pârghia se poate bloca
• disponibil cu duză fixă sau flexibilă
• contorul electronic Next se poate
monta între pistol şi duză
• debit 1 - 90 l/min, cu contor 1 60 l/min
• presiune maximă de operare 100 bari

1

Denumire

2

3

4

Cod Produs

1

Pistol “profiOil” cu duză fixă

F00640010

2

Pistol “profiOil” cu duză flexibilă

F00640020

3

Pistol “profiOil” cu duza fixă şi cu contor electronic Next

F00974010

4

Pistol “profiOil” cu duză flexibilă şi cu contor electronic Next

F00974020

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

ULEI

ACCESORII POMPE PENTRU ULEI
Accesorii

Pistol manual pentru ulei, conector 1”cu filet interior

F00641130

Furtun de aspiraţie DN19, PVC, lungime 1,6 m
Valvă antidezamorsaj şi filtru, conexiune 1” filet exterior

7783

Furtun de aspiraţie DN25, PVC, lungime 1,6 m
Valvă antidezamorsaj şi filtru, conexiune 1” filet exterior

43518

Adaptor butoi 1``

88

Cod Produs

R08930000

Derulator de furtun cu braţ articulat,
furtun DN 15 de 15 m, max. 150 bari,
Conector ½” filet interior la intrare şi ½” filet exterior la ieşire

8340

Set format din flanşă, O-ring şi şurub pentru contoarele mecanice

7984

Cap filtru, intrare şi ieşire 1” cu flanşă, din aluminiu, cu 2 puncte de fixare

41011

Cap filtru, intrare şi ieşire 1”, din aluminiu, cu 2 puncte de fixare

41013

Cap filtru, intrare şi ieşire ¾”, din aluminiu, cu 2 puncte de fixare

41014

Filtru impurităţi pentru ulei, 10 microni,
debit 60 l/min, max. 12 bari.

F00611000

Filtru impurităţi pentru ulei, 10 microni,
debit 100 l/min, max. 12 bari.

F09359010

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Pompe de transvazare

ULEI

POMPE PENTRU ULEI ACŢIONATE DE AER COMPRIMAT

Pompă pentru ulei Viscoair 14 acţionată de aer comprimat
• raport de compresie 3:1
• funcţionează la o presiune de 6 – 8 bari
• debit maxim 14 l/min
• conector aer comprimat ¼“ filet interior, conector furtun de
livrare ½“ filet interior
• consum de aer cca. 330 l/min
• ţeavă de aspiraţie 1“ filet interior
• funcţionează doar cu unitate de service

Denumire
Pompa Viscoair 14 acţionată de aer comprimat

Cod Produs
8736

Accesorii

Cod Produs

Adaptor butoi pentru Viscoair, filet exterior 2“

8137

Cuplă pentru furtun de presiune G ¼“ filet exterior, alamă

8738

ULEI

POMPĂ CU MEMBRANĂ

Pompă cu membrană acţionată de aer comprimat
• debit max. 60 l/min
• autoamorsantă
• carcasă şi motorul din aluminiu, membrană din NBR
• conector la intrare ¾“ filet interior, la ieşire ½“ filet
interior
• interval de temperatură – 20 °C până la + 90 °C (pentru
perioadă scurtă chiar şi + 120 °C)
• sunt permise particule până la 1,5 mm
• max. 8 bar, consum de aer 600 l/min
• protecţie EX
Denumire
Pompă cu membrană acţionată de aer comprimat,
debit max. 60 l/min

Cod Produs
43531

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

DISTRIBUITORUL MOBIL DE ULEI VISCOTROLL

ULEI

Distribuitorul mobil de ulei Viscotroll este soluţia ideală de
alimentare ulei în cazul în care butoaiele trebuie mutate în
mai multe locaţii în cadrul atelierelor de lucru. Sistemul este
dotat cu o electropompă autoamorsantă la 12 sau 220 V şi
contor mecanic sau digital pentru măsurarea exactă a
cantităţii alimentate.

Sistemul Viscotroll cuprinde:
• cărucior din oţel cu 4 roţi (roţile din spate virează şi sunt
blocabile) pentru butoi cu consolă pentru pompă
• electropompă autoamorsantă 220V sau 12V
• suport pentru pistol şi furtun
• colector de scurgeri
• furtun de absorbţie 1” cu supapă şi filtru
• furtun de alimentare de 4 m cu pistol

Viscotroll 70 K33
Sistem Viscotroll standard dotat cu:
• pompă Viscomat 70 debit 25 l/min,
pentru uleiuri cu vâscozitate maximă de 500 cSt
• furtun de alimentare ¾” cu pistol manual
• debitmetru mecanic K33

Viscotroll 70 K33
Sistem Viscotroll standard dotat cu:
• pompă Viscomat 70 debit 25 l/min,
pentru uleiuri cu vâscozitate maximă de 500 cSt
• furtun de alimentare ¾” cu pistol manual
• debitmetru mecanic K33

90

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Pompe de transvazare

ULEI

DISTRIBUITORUL MOBIL DE ULEI VISCOTROLL

Viscotroll 200/2 K400 presomat
Ca şiSimilar cu Visco-Flowmat 200/2 dotată cu presomat.
Presomatul asigură alimentarea la cerere (la deschiderea
pistolului) şi un flux constant fără pulsaţii.

Denumire
Viscotroll 70 cu contor K33
Viscotrol 200/2 cu contor K400

Viscotroll 120/1 K400 presomat
Sistem Viscotroll standard dotat cu:
• pompă Viscomat 120/1 la 12V debit 6 l/ min pentru
uleiuri cu vâscozitate maximă de 2.000 cSt
• presomat - asigură alimentarea la cerere (la deschiderea
pistolului) şi un flux constant fără pulsaţii
• furtun de alimentare ½” cu pistol cu duză flexibilă
• debitmetru digital K400
• încărcător de baterie integrat

Pompă

Greutate cca. kg

Cod Produs

Viscomat 70

36

F0026300D

Viscomat 200/2

35

F0026301D

Viscotroll 200/2 presomat cu contor K400

Visco-Flowmat 200/2

37

F0026303D

Viscotroll 120/1 presomat cu contor K400

Viscomat 120/1

58

F00263210

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Pompe de transvazare

ULEI

UNITATILE DE FILTRARE DEPUROIL ŞI FILTROLL

Depuroil
Depuroil este o unitate mobilă de filtrare şi transfer ulei.
Permite eliminarea din ulei a particulelor aflate în suspensie.
Este echipată cu o pompă volumetrică, care operează
continuu şi pompează uleiul printr-un filtru de mare
capacitate.
• pompă cu un debit de 25 l/min
• manometru pentru detectarea filtrelor infundate
• cadru din oţel pe 2 roţi
• filtru schimbabil
• capacitate de filtrare 10 l/min

Denumire

Filtroll
Filtroll este o unitate mobilă de filtrare ulei sau diesel.
Asigură o filtrare dublă absorbind apa şi impurităţile. Este
echipată cu o pompă volumetrică, care operează continuu şi
pompează uleiul printr-un filtru de mare capacitate.
• pompă cu un debit de 25 l/min
• furtun de aspiraţie cu supapă 3 m şi furtun de
alimentare 3 m
• cadru din oţel pe 2 roţi mari
• filtru schimbabil

Pompă

Greutate cca. kg

Cod Produs

Unitate de filtrare si transfer Depuroil

Viscomat 70

28

00050300A

Unitate de filtrare Filtroll

Viscomat 70

42

F00506010
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Pompe de transvazare

SUBSTANŢE CHIMICE

POMPE CEMATIC PENTRU CHIMICALE

Electropompă Cematic Blue
• pentru uree (AdBlue), antigel şi
soluţie pentru parbrize cu punct de
aprindere > 55 °C
• pompă cu membrană
autoamorsantă din plastic
• filet exterior 1” la ambele capete
inclusiv racord pentru pompă DN19
cu buşon
• întrerupător
• se poate monta în orice poziţie

1

2

3

Pompă cu membrană
• max. 50 l/min
• autoamorsantă
• carcasă din plastic
• motor din aluminiu (nu există contact cu lichidul
• racord la intrare ¾” filet interior, la ieşire ½” filet interior
• interval de temperatură – 10 °C până la + 65 °C
• suportă particule de până la 1,5 mm
• max. 8 bari, consum de aer 500 l/min
• protecţie Ex (egalizator de potenţial)
• accesorii, alte modele şi dimensiuni - disponibile la cerere

Denumire

Debit l/
min

Presiune
(max) in bari

Cod
Produs

1

Electropompă Cematic Blue
Pompă cu membrană autoamorsantă, 230 V, 370 W, 2800 U/ min, cablu 2 m cu stecher Schuko

35

1,5

8730

2

Electropompă Cematic Blue
Pompă cu membrană autoamorsantă, 12 V, 280 W, cablu de alimentare 4 m cu cleme

35

1,5

10152

Electropompă Cematic Blue
Pompă cu membrană autoamorsantă, 24 V, 280 W, cablu de alimentare 4 m cu cleme

35

1,5

10153

Pompă cu membrană cu aer comprimat, max. 50 l/min

50

8

10177

3

Accesorii

Cod Produs

Ştuţ filetat pentru furtun DN 19

F16435000

Cot 90° cu filet interior la ambele capete pentru contorul K24

F16433000

Element de legatură cu filet interior la ambele capete pentru contorul K24

F16434000

Ştuţ furtun DN 19, cu cot 90°

F15485000

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Protecţia Mediului

SUBSTANŢE
CHIMICE

CUVĂ DE RETENŢIE DIN FIBRĂ DE STICLĂ (GRP)*

Cuvă de retenţie 220/4
Cuvă de retenţie 220/2

Cuvă de retenţie pentru
europaleţi 150

Cuvă de retenţie de GRP*
Fibra de sticlă este un material care are o utilizare universală
în depozitarea substanţelor periculoase pentru mediu.
Structura de bază a plasticului, în combinaţie cu întărirea
fibrei de sticlă, are ca rezultat un material cu o bună
rezistenţă la foc și o înaltă rezistenţă la substanţele chimice.
Cuvele de retenţie din fibră de sticlă îmbină proprietăţile
oţelului cu cele ale plasticului. Datorită rezistenţei absolute la
coroziune, acestea pot fi depozitate direct pe pământ.
Greutatea redusă le conferă ușurinţă în manipularea la locul
de muncă.
Toate cuvele sunt fabricate din plastic întărit cu fibră de sticlă

și deţin Autorizaţie tehnică generală nr. Z-40.12-227 de la
DIBt-Berlin (Institutul German pentru Tehnologia
Construcţiilor) pentru depozitarea regulamentară a
substanţelor de natură să polueze apele.
Avantaje:
• raport calitate preţ excelent
• utilizare universală ex. ulei uzat, soluţii alcaline, acizi
• rezistenţă absolută la coroziune
• profil scăzut din cauză că nu sunt necesare piciorușe de
delimitare de la sol
• cerinţe minime de control: nu este necesar nici un control
suplimentar al fundului cuvei

Ulei uzat
de origine
cunoscută
(inflamabil,
punct de
aprindere
55 °C)

Păcură și
motorină
(inflambile,
punct de
aprindere
55 °C)

Benzină, nitro
(extrem de
inflamabil, uşor
imflamabil,
imflamabil)

Leșii până
la PH 8

Fibră de sticlă (GRP)

x

x

-

x

Oţel vopsit sau galvanizat

x

x

x

x

-

-

-

-

PE=polietilenă

-

-

-

x

x

x

x

-

Substanţă

Material

Leșii
peste
PH 8

Acid cu
concentr. de
până la 10%
PH 6-8 Baie
de fixare

Acizi cu
concentr. de
până la 20%

-

x

x

acid baterie
concentr. de
37%

Acizi
carboxilici
cu conc. de
peste 10%
(cu
excepţia
acidului
formic)

X aprobat și rezistent
- neaprobat/nu rezistă
*** cerinţele specifice spaţiului de depozitare trebuie luate în calcul.
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Protecţia Mediului

SUBSTANŢE
CHIMICE

CUVĂ DE RETENŢIE DIN FIBRĂ DE STICLĂ (GRP)*

Denumire / Tip

Dimensiuni cm
(lung. x lăt. x înăl.)

Capacitate
cuvă l

Încărcare
maximă kg

Nr. butoaie
200 l

Greutate
kg

Cod
Produs

Cuvă de retenţie GRP 65 fără grătar
fără grătar

82 x 41 x 23

65

-

-

4

7086

cu grătar din oţel
galvanizat

82 x 42 x 24

65

40

-

9,5

7717

Cuvă de retenţie GRP 150 pentru europaleţi fără grătar
fără fixare

120 x 80 x 16,5

150

-

-

9

5113

cu camă de fixare

120 x 80 x 20,8

150

-

-

9

5114

cu grătar din oţel
galvanizat

120 x 80 x 19,0

140

250

-

25

7963

cu camă de fixare
și grătar din oţel
galvanizat

120 x 80 x 23,5

140

250

-

25

7970

Cuvă de retenţie de GRP 220/1
fără grătar

85 x 85 x 39

210

-

1

13

7867

cu grătar din oţel
galvanizat

85 x 85 x 40

210

400

1

27

7868

cu grătar din GRP

85 x 85 x 40

210

400

1

20

7869

fără grătar

128 x 85 x 27

220

-

1

13

6882

cu grătar din oţel
galvanizat

128 x 85 x 29

220

800

2

33

6875

cu grătar din GRP

128 x 85 x 29

220

800

2

24

6886

Cuvă de retenţie de GRP 220/2

Cuvă de retenţie de GRP 220/3
fără grătar

188 x 85 x 19

220

-

1

18

7085

cu grătar din oţel
galvanizat

188 x 85 x 20

220

1200

3

46

7083

cu grătar din GRP

188 x 85 x 20

220

1200

3

36

7286

Cuva de retenţie de GRP 220/4
fără grătar

128 x 128 x 18

220

-

1

18

6884

cu grătar din oţel
galvanizat

128 x 128 x 21

220

1300

4

46

6876

cu grătar din GRP

128 x 128 x 20

220

1300

4

36

6943

Cuve de retenţie mobile din GRP
• grătar din oţel galvanizat
• șasiu galvanizat cu protecţie la impact
• manevrare uşoară datorită celor două roţi pivotate și 2 fixe
(diametru ø 12,5 cm) și a ghidonului

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Protecţia Mediului

SUBSTANŢE
CHIMICE

CUVE DE RETENŢIE MOBILE DIN FIBRĂ DE STICLĂ

Denumire/Tip

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Înălţimea zonei de
încărcare

Capacitate cuvă l

Butoaie de 200 l

Încărcare
maximă kg

Greutate
cca. kg

Cod Produs

220/1 -mobil

109 x 86 x 108

56

210

1

400

50

7870

220/2 -mobil

152 x 86 x 108

44

220

2

800

60

7834

ACCESORII PENTRU CUVELE DE RETENŢIE DIN GRP*
Denumire

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

Cod Produs

128 x 85 x 11

15

6889

Plăcuţe pentru fixare pe Europalet
(2 bucăţi cu şuruburi) pentru cuva GRP 150

-

0.5

5112

Suport lateral, galvanizat (4 bucăţi, pentru protecţia
recipienţilor împotriva căderii)

-

-

6990

Şină încărcare, galvanizată (2 bucăţi), lăţime interioară 15
cm

-

-

6878

Grătar din oţel galvanizat, pentru cuva GRP 65

-

-

7641

Suport cadru cu picioare, galvanizat
(înălţime de la podea de 96 mm) pentru cuva GRP 220/2

Grătar din oţel galvanizat, pentru cuva GRP 150

-

-

8121

Grătar din oţel galvanizat, pentru cuva GRP 220/1

-

-

8176

Grătar din oţel galvanizat, pentru cuva GRP 220/2

-

-

6883

Grătar din oţel galvanizat, pentru cuva GRP 220/3

-

-

7084

Grătar din oţel galvanizat, pentru cuva GRP 220/4

-

-

6885

ACCESORII PENTRU CONSTRUIREA UNUI SISTEM MODULAR
Mod de îmbinare

Denumire

pe lăţime
pe lungime

bloc de 4

98

Număr necesar

Cod Produs

220/2

220/3

220/4

Şină pentru acoperire scurtă

1

1

-

6967

Şină pentru acoperire lungă

1

-

1

6968

Placuţă de acoperire

1

-

1

6969

Şină pentru acoperire scurtă

2

-

-

6967

Şină pentru acoperire lungă

2

-

4

6968

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Protecţia Mediului

CUVĂ DE RETENŢIE DIN POLIETILENĂ (PE*)

SUBSTANŢE
CHIMICE

Cuve de retenţie din PE* - cel mai bun raport preţ/calitate.
Eurial vă oferă întodeauna soluţia potrivită atunci când vine
vorba de colectarea substanţelor periculoase care poluează
apa. Depozitarea în condiţii de siguranţă a substanţelor
periculoase trebuie să fie un aspect important pentru fiecare
companie.
Substanţele periculoase corozive, inflamabile, explozive,
oxidante sau toxice necesită o atenţie specială în manipulare

și depozitare.
În scopul de a menţine un mediu curat, am dezvoltat o gamă
vastă de cuve de retenţie din polietilenă, care oferă, pe de o
parte o funcţionalitate mărită, dar și o rezistenţă mare
împotriva acizilor și bazelor agresive, asigurând un raport
optim preţ/calitate.

Avantaje:
• rezistenţă chimică ridicată
• funcţionalitate ridicată
• modele diferite, cu picioare, tălpi de
sanie sau roţi
• cuva poate fi montată direct pe podea
sau pe un Europalet

Recipienţi mici din PE* și tăvi pentru rafturi

Cuvă de retenţie din PE* cu volum de 242 l

Staţie de alimentare din PE* cu un volum de
450 l

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Protecţia Mediului

SUBSTANŢE
CHIMICE

CUVE DE RETENŢIE DIN POLIETILENĂ (PE*)
Autorizaţie tehnică generală nr. Z-40.22-380
(240/2 şi 240/4)
• fabricată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
• rezistenţă chimică ridicată
• cu grătar perforat detaşabil din polietilenă
• lăcaşe pentru încărcarea cu motostivuitorul pe
fiecare latură a cuvei (240/4)
• lăcaşe pentru încărcarea cu motostivuitorul pe 2
laturi a cuvei (240/1, 240/2 şi 240/4e)

Cuvă de retenţie din PE * 240/4

Cuvă de retenţie din PE * 240/4e

Cuvă de retenţie din PE * 240/4

Cuve de retenţie din PE*
Denumire

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

A/B cm

C/D cm

Încărcare
maximă kg

Capacitate
cuvă l

Nr.butoaie
200 l

Greutate cca. kg

Cod
produs

Cuvă de retenţie PE 240/1

100 x 68 x 60

-

-

250

233

1

17

10017

Cuvă de retenţie PE 240/2

130 x 75 x 44

37,5/ 81,5

-

500

236

2

20

10018

Cuvă de retenţie PE 240/4

138 x 129 x 28

27/ 71

40/ 84

1000

242

4

30

8524

Cuvă de retenţie PE 240/4e

245 x 66 x 27

-

-

1000

235

4

26,5

10019

100

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Protecţia Mediului

CUVE DE RETENŢIE EURO PE* 250/2

SUBSTANŢE
CHIMICE

Cuve de retenţie Euro PE 250/2
Autorizaţie tehnică generală nr. Z-40.22-420
• fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
• rezistenţă chimică ridicată
• volum de colectare fără grătar 250 l, cu grătar 224 l
• pentru depozitarea butoaielor de până la 224 l
• funcţionalitate ridicată
• poate fi amplasată direct pe podea sau pe un Europalet
• variante cu sistem de blocare pentru Europaleţi, cu
roţi, cu picioare sau cu şine
Cuve de retenţie din PE 250/2-RG
Fără autorizaţie
• fabricată din polietilenă regranulată de calitate
• potrivită a fi folosită pentru substanţe care nu
poluează apa și în cazurile în care nu se cere autorizaţie.

Cu 4 picioare și grătar din polietilenă

Cu 2 sine şi grătar din oţel

Exemplu cuvă montată pe Europalet

Cu roţi de directionare

Accesorii: sistem de rafturi pentru canistre
Se potriveşte cu cuva de retenţie din PE 2502 în varianta fără picioare sau varianta fără
şine A (8276 + 8277), precum şi varianta cu
picioare (8279 + 8280) sau cu şine (8282 +
8283).
Sistem de prindere încorporat
pentru manipulare uşoară

Capacitatea de încărcare per raft : 100 kg.

Exemplu accesorizare.
Cuva de retenţie Euro PE* cu grătar din oţel
(8277).
Sistem de rafturi pentru canistre unitate de
bază (8523) şi extensie (8627).
Exemplu accesoriu grătar din polietilenă

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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CUVE DE RETENŢIE EURO-PE* 250/2

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ x înăl.)

Denumire / Volum l

Încărcare
maximă kg

Nr.
butoaie 200 l

Greutate
cca. kg

Fără autorizaţie
250/2 RG

Cu autorizaţie
tehnică generală 250/2 RG

Cod produs

Cod produs

8424

8276

Cuve de retenţie Euro PE 250/2
fără grătar

120.5 x 80.5 x 33

600

1

16

cu grătar din oţel galvanizat

120.5 x 80.5 x 33

600

2

29

8425

8277

cu grătar din polietilenă

120,5 x 80.5 x 34

600

2

29

8426

8278

fără grătar

120,5 x 80.5 x 43

600

1

18

8427

8279

cu grătar din oţel galvanizat

120,5 x 80.5 x 43

600

2

31

8428

8280

cu grătar din polietilenă

120,5 x 80.5 x 44

600

2

31

8429

8281

Cuve de retenţie Euro PE 250/2 cu 4 picioare

Cuve de retenţie Euro PE 250/2 cu 2 tălpi de sanie
fără grătar

120,5 x 80.5 x 43

600

1

20

8430

8282

cu grătar din oţel galvanizat

120,5 x 80.5 x 43

600

2

33

8431

8283

cu grătar din polietilenă

120,5 x 80.5 x 43

600

2

33

8432

8284

Cuve de retenţie Euro PE 250/2- mobil cu roţi***
fără grătar, cu cadru de oţel

120, x 80.5 x 10

400

1

26

8433

8285

cu grătar din oţel galvanizat

120,5 x 80.5 x 104

400

2

37

8434

8286

cu grătar din polietilenă şi
cadru din oţel

120,5 x 80.5 x 104

400

2

39

8435

8287

***Înălţimea de încărcare 250/2-mobil 49 cm, ø roţi 12.5 cm

Accesorii pentru cuve de retenţie Euro-PE 250/2
Descriere

Cod produs

Pini de fixare pentru cuva de retenţie Euro-PE 250 /2 pe Europalet
(4 bucăţi, inclusiv elementele de montare)

8288

Gratar din oţel galvanizat pentru cuva de retenţie Euro PE 250/2

8324

Grătar din polietilenă pentru cuva de retenţie Euro-PE 250 /2

8325

Ataşament pentru cuvă de retenţie Euro-PE 250 /2 (inălţime de 20.5 cm)

8358

*GRP= plastic intărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă

Sistem tip raft pentru canistre pentru cuva de retenţie 250/2
Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Înălţimea de Încărcare de la sol
în cm

Greutate cca. kg

Cod
produs

Sistem tip raft pentru canistre pentru cuvă de retenţie 250/2
format din 4 bare de sustinere și un grătar din oţel galvanizat

120.5 x 80.5 x 81

33/81

19

8523

Atasament pentru sistemul raft 8523 format din 4 bare de
sustinere și un grătar din oţel galvanizat

120.5 x 80.5 x 129

129

19

8627

Denumire

102

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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CUVĂ DE RETENŢIE MOBILĂ PE* 30 SIMPLĂ SAU DUBLĂ
CĂRUCIOR DE ATELIER
Cuve de retenţie din polietilenă cu autorizaţie
tehnică generală nr. Z-40.22-388
• şasiu galvanizat cu 2 roţi pivotante și 2
fixe de diametru ø 100 mm, și ghidon pentru
direcţionare uşoară
• pentru transportul și depozitarea
substanţelor ce poluează apa, cum ar fi :
agenţi de curăţare, pesticide, filtre de ulei uzat,
piese de schimb auto contaminate cu ulei
• cuvă de retenţie din PE detaşabilă pentru
curăţare uşoară
• etajera superioară cu suprafaţă cauciucată
(fără cuvă de retenţie)
• varianta dublă are 2 nivele, cea simplă, are
unul singur

Cărucior de atelier cu două nivele și
cuvă de retenţie mobilă PE 30

Cuvă de retenţie mobilă PE 30 cu 2 nivele.
Suprafaţa pentru al doilea nivel este
cauciucată

Cuvă de retenţie mobilă PE 30 și cărucior de atelier
Denumire
Cuvă de retenţie mobilă PE 30 simplă

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate
cuvă l

Greutate
încărcare cca. kg

Greutate
cca. kg

Cod produs

112 x 63 x 104

30

100

28

8166

Accesorii pentru cuvă de retenţie mobilă PE 30 și cărucior de atelier
Denumire

Greutate Încărcare cca. kg

Cod produs

Grătar galvanizat pentru cuvă de retenţie de 30 l din PE

6

8167

Grătar galvanizat pentru cuvă de retenţie de 40 l din PE

8

8168

STAND UMPLERE CANISTRE
• facilitează golirea canistrelor de până la 60 l
• asiguă fixarea canistrei în suportul de oţel
• măsurarea precisă prin sistemul de rotire al
canistrei
• fabricat din inox rezistent la acizi și baze

Stand umplere pentru canistre de până la 60 l

Stand umplere pentru canistre de până la 30 l

Stand umplere pentru canistre de până la 30 l

Stand umplere canistre
Dimensiuni cm (lung. x lăt. x înăl.)

Dimensiuni max. canistră
cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

Stand de umplere canistre pana la 30 l

67x 39 x 74

31 x 29x 48

5.4

8007

Stand de umplere canistre pana la 60 l

67 x 47 x 82

68 x 47x 81

7.5

10100

Denumire/Tip

Cod produs

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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CUVE DE RETENŢIE DIN OŢEL
Cuvă de retenţie din oţel, pentru depozitarea
substanţelor inflamabile (clasa AI*, AII, AIII
şi B):
Toate cuvele tip SW sunt dotate cu grătar
galvanizat detaşabil. O gamă largă de modele
asigură soluţia potrivită fiecărei aplicaţii.
Verificate tip.
Înăltimea de la sol de 10 cm permite
manipularea cu motostivuitorul de pe orice
latură.
*cerinţele speciale referitoare la spaţiul de
depozitare (protecţie împotriva incendiilor sau
exploziilor) trebuie luate în considerare
Cuve de retenţie mobile din oţel
• cu grătar galvanizat detaşabil
• 2 roţi pivotante și 2 fixe de diametru 12.5
cm și ghidon pentru direcţionare ușoară
• volumul cuvei de 205 l
• înălţimea de încărcare SW1-mobil 49 cm,
înălţimea de încărcare SW2-mobil 42 cm
SW2-mobil vopsit

Cuve de retenţie fără gratar
Denumire/Tip

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate
cuvă l

80 x 80 x 44

Tip SO1

Capacitate/ Nr.
butoaie 200 l

Tip SO2 vopsit

Încărcare
maximă kg

Greutate cca. kg

205

300

46

Tip SW2 vopsit
Vopsit

Galvanizat

Cod produs

Cod produs

8529

8530

Tip SO2

120 x 80 x 35

210

450

50

7582

7680

Tip SO3

180 x 80 x 28

205

750

61

10138

10139

Tip SO4

120 x 120 x 26.5

205

900

56

7681

7682

Tip SO4e

239 x 80 x 23

205

900

71

7683

7684

Tip SO8

239 x 120 x 20

205

1800

92

7685

7686

1 butoi 200 l
şi recipienţi mici

Cuve de retenţie cu grătar
Denumire/Tip

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate
cuvă l

Capacitate/ Nr. butoaie
200 l direct pe grătar

Încărcare
maximă kg

Tip SW1

80 x 81 x 46

Tip SW2

120 x 81 x 36

205

1 butoi 200 l

300

210

2 butoie 200 l

450

Vopsit

Galvanizat

Cod produs

Cod produs

56

8531

8532

64

7583

7687

Greutate
cca. kg

Tip SW3

180 x 80.5 x 29

205

3 butoie 200 l

750

90

10140

10141

Tip SW4

120 x 121 x 28.5

205

4 butoie 200 l

900

94

7688

7689

Tip SW4e

239 x 81 x 25

205

4 butoie 200 l

900

100

7690

7691

Tip SW8

239 x 121 x 21

205

8 butoie 200 l

1800

166

7692

7693

Cuvă mobilă din oţel
Denumire/Tip
SW 1-mobil
SW 2-mobil

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Nr. butoaie 200 l

Încărcare maximă kg

Greutate cca. kg

vopsit

98 x 81 x 104

1

300

82.5

7397

galvanizat

98 x 81 x 104

1

300

82.5

7398

vopsit

138 x 81 x 104

2

450

98.5

7399

galvanizat

138 x 81 x 104

2

450

98.5

7400

Chingi ancorare pentru siguranta in transport

104

Cod produs

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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ACCESORII PENTRU CUVELE DIN GRP ŞI OŢEL

Suportul de butoaie poate fi combinat cu:
• cuvă de retenţie din GRP
• cuvă de retenţie din PE
• cuvă de retenţie din oţel
• cuvă de retenţie mobilă
• podea tehnica pentru protecţia suprafeţelor
• raft butoaie tip 120, pentru a obţine încă un
nivel de depozitare
• staţie de colectare substanţe periculoase
• depozite de butoaie din PE

Suport butoaie tip FB 1

Suport butoaie tip FB 2

Denumire/Tip

Suport butoaie tip FB 3

Stand stivuibil (ex. 3 butoaie)

Suport butoaie din PE* pentru
butoaie de 60 l și 200 l

Palet butoaie pentru butoaie
de 200 l

Dimensiuni ext.cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate l

Greutate cca. kg

Cod produs

60 x 60 x 35

1 x 60 l sau
1 x 200 l

15

7586

Suport butoi FB 2

113 x 60 x 35

2 x 60 l sau
2 x 200 l

21

7587

Suport butoi FB 3

120 x 60 x 40

3 x 60 l

17

7835

Suport butoi stivuibil

63 x 45 x 53

1 x 60 l

10

7741

PE-Palet butoaie

94 x 138 x 39

2 x 200 l

15

8675

Suport butoi FB 1

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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CUVE DE RETENŢIE DIN GRP PENTRU IBC

Capacitate de 1000 l
Cuvă de retenţie pentru containere tip IBC, fabricată
din plastic întărit cu fibră de sticlă, GRP, cu grătar din
oţel galvanizat.
Cuvele pot constitui staţii practice de depozitare şi
umplere pentru substanţele de natură să polueze
apele şi pentru substanţele inflamabile de natură să
polueze apele şi pentru substanţe inflamabile cu un
punct de aprindere mai mare decat 55°C.
• utilizare universală de ex. pentru ulei uzat, soluţii
alcaline, acizi
• rezistenţă absolută la coroziuni
Autorizaţie tehnică generală Z-40.12-315. Modelul de
export fără autorizaţie.
Capacitate cuvă 1.100 l.
Fără montaj.
• raport optim calitate-preţ
• utilizare universală, ulei uzat, soluţii alcaline, acizi, substanţe inflamabile
• rezistenţă absolută la coroziune
Denumire

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate cuvă l

Nr. IBC 1000 l

Încărcare maximă kg

Greutate cca. kg

Cod produs

Cuvă de retenţie cu grătar din
oţel galvanizat

162 x 119 x 91

1000

1

1600

93

8665

Greutate cca. kg

Cod produs

Bară de protecţie

6

7589

Picior tip palet din oţel galvanizat (înăltime 90 mm)

25

7591

Suport pentru cană, cu o suprafaţă de 75 x 28 cm poate avea şi rol de cuvă de colectare pentru
picături

4

7590

Accesorii pentru cuvele de retenţie din GRP pentru IBC
Denumire
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
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CUVE DE RETENŢIE DIN PE* PENTRU IBC

Autorizaţie tehnică generală nr.
Z-40.22-451
• rezistenţă chimică ridicată
• capacitate cuvă 1.100 l
• pot fi manipulate cu motostivuitorul
•disponibil în varianta pentru un singur
IBC sau 2-IBC-uri

• din polietilenă de înaltă densitate
• rezistenţă chimică ridicată
• se poate manevra cu
motostivuitorul sau cu traspalet

Cuvă de retenţie din PE* 1100/1 cu grătar din PE*

Cuvă de retenţie din PE* 1100/1 cu grătar din PE*

Cuvă de retenţie dun PE* 1100/1 cu anexa de recuperare

Cuve de retenţie din PE* pentru IBC
Denumire/Tip

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate
cuvă l

Nr. IBC
1000 l

Încărcare
kg

Greutate
cca. kg

Cod produs

Cuvă de retenţie pentru IBC 1100/1-PE

145 x 145 x 100

1100

1

2000

75

8581

Cuvă de retenţie pentru IBC 1100/1-PE cu grătar din PE

145 x 145 x 100

1100

1

2000

105

8582

Cuvă de retenţie pentru IBC 1200/1-PE cu grătar din PE

168 x 168 x 70

1200

1

2000

86

10520

Cuvă de retenţie pentru IBC 1100/2-PE cu grătar din PE

245 x 145 x 58

1100

2

4000

120

8583

ACCESORII
Denumire

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ x înăl)

Volum de
captare l

Greutate
cca. kg

Cod produs

Anexă de acumulare pentru cuva de retenţie 1100/1-PE

59 x 64 x 107

100

10

8584

Anexă de acumulare pentru cuva de retenţie 1100/1-PE

59 x 64 x 67

100

6

8585

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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CUVE DE RETENŢIE PENTRU IBC DIN OŢEL

• aprobate pentru depozitarea materialelor
periculoase şi inflamabile
• conceput pentru depozitarea recipienţilor
mari, cum ar fi containerele KTC/ IBC, ASF şi
ASP de până la 1000 l
• cu grătar din oţel galvanizat, detaşabil
• picioare cu înălţime de 100 mm pentru
siguranţă în transport
• vopsit (RAL 5002, ultramarinbleau) sau
galvanizat
• cu autorizaţie tehnică generală

Cuvă de retenţie pentru 2 IBC-uri cu piedestal și suport de cană în stânga

Cuvă pentru IBC vopsită

Cuvă pentru IBC galvanizată

Denumire
Cuve de retenţie pentru IBC din oţel
Cuve de retenţie pentru IBC din oţel

vopsite

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate cuvă l

Nr. IBC
1000 l

Încărcare
maximă kg

Greutate
cca. kg

Cod produs

135 x 130 x 76

1000

1

200

180

7392

galvanizate

135 x 130 x 76

1000

1

200

180

7393

vopsite

270 x 130 x 45

1000

2

400

260

7394

galvanizate

270 x 130 x 45

1000

2

400

260

7395

ACCESORII
Denumire

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate cuvă l

Nr. IBC 1000 l

Încărcare maximă kg

Greutate
cca. kg

Cod produs

Piedestal (fără grătar) galvanizat

135 x 130 x 40

-

1

2000

20

7396

Suport cană pentru cuvele pt.IBC

35 x 30 x 19

-

-

-

4

8740
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CUVĂ PLIABILĂ
O simplă prelată flexibilă din PVC devine din
cateva mişcări o cuvă de retenţie rezistenţă,
care se poate folosi în cazurile de urgenţă
sau pur și simplu ca și container de transport
pentru a proteja viaţa și mediul de substanţele
periculoase.
• cuvă de utilizare multifunctională
• flexibilă, extrem de adaptabilă la diferite
spaţii
• indicator de umplere integrat
• economiseşte spaţiul cand este pliată
• se poate pune în funcţiune extrem de
repede
• impermeabilă
• rezistentă la uleiuri, chimicale, lichide
tehnice
• material: PES, ambele suprafeţe acoperite
cu PVC, albastru (cuvă pliabilă 8/12) și cu
roşu (cuvă pliabilă 7/7 şi 10/10)

Cuvă pliabilă 8/12

Geantă de transport

Cuvă pliabilă multifunctională pentru transportul cu
stivuitorul
Descriere

Dimensiuni expandat
cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Dimensiune cuvă
cm (lung. x lat. x inal.)

Dimensiuni ambalat cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Volum
cuvă l

Greutate
cca. kg

Cod
produs

Cuvă pliabilă 8/12

130 x 170

84 x 124 x 22.5

45 x 70 x 12

210

5.5

10179

Cuvă pliabilă multifunctională 7/7

105 x 105

70 x 70 x 17.5

25 x 35 x 12

75

3

10180

Cuvă pliabilă multifunctională 10/10

140 x 140

100 x 100 x 20

35 x 70 x 12

175

6

10181

Accesorii pentru cuva pliabilă
Denumire

Cod produs

Geantă de transport pentru cuva pliabilă 8/12, 7/7, 10/10

10182

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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CONTAINERE MICI/CUVE DE LABORATOR

Autorizaţiă tehnică generală nr. Z-40.22-485
• containere mici/cuve de laborator din polietilenă
• 100% reciclabil
• folosit cu/fără grătar
• stivuibile pentru economie de spaţiu la depozitare și transport
• suprafaţă aderentă
• construit pentru Europaleţi

Cuvă de retenţie din PE 20 l

Cuvă de retenţie 30 l

Cuvă de retenţie din polietilenă de 100 l cu grătar

Cuvă de retenţie 4o l cu grătar

Containere mici/Cuve de laborator
Denumire

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate cuvă l

Greutate cca. kg

Cod produs

Cuvă de retenţie PE 20 l

60 x 40 x 15.5

20

2

8716

Cuvă de retenţie PE 20 l cu grătar din polietilenă

60 x 40 x 15.5

20

3

8717

Cuvă de retenţie PE 30 l

80 x 40 x 15.5

30

3

8718

Cuvă de retenţie PE 30 l cu grătar din polietilenă

80 x 40 x 15.5

30

4.5

8719

Cuvă de retenţie PE 40 l

80 x 60 x 15.5

40

3.5

8720

Cuvă de retenţie PE 40 l cu grătar din polietilenă

80 x 60 x 15.5

40

6.5

8721

Cuvă de retenţie PE 60 l

80 x 60 x 17.5

60

4.5

8722

Cuvă de retenţie PE 60 l cu grătar din polietilenă

80 x 60 x 17.5

60

8.5

8723

Cuvă de retenţie PE 100 l

120 x 80 x 17.5

100

7.5

8724

Cuvă de retenţie PE 100 l cu grătar din polietilenă

120 x 80 x 17.5

100

16

8725
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
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SUBSTANŢE
CHIMICE

RECIPIENŢI MICI ŞI TĂVI DE COLECTARE DIN PE *
Autorizaţie tenică generală nr. Z-40.22-388

Raft de butoaie 360, 540

Cuvă de retenţie din PE* 40 l
Cuvă de retenţie din PE* cu grătar

pentru cabinet de siguranţă 13/20

Cuve de retenţie din PE *
Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate cuvă l

Încărcare
maximă kg

Greutate
cca. kg

Cod
produs

fără grătar

98 x 60 x 8,5

30

-

4

8076

cu grătar din oţel galvanizat

98 x 60 x 8,5

30

50

10

8077

fără grătar

130 x 62 x 8

40

-

5

7871

cu grătar din oţel galvanizat

130 x 62 x 8

40

50

13

7872

Denumire/Tip
Cuvă de retenţie PE 30

Cuvă de retenţie PE 40

Accesorii pentru cuvele de retenţie din polietilenă
Denumire

Cod produs

Grătar din oţel galvanizat pentru cuvă de retenţie PE 30

8167

Grătar din oţel galvanizat pentru cuvă de retenţie PE 30

8168

SUBSTANŢE
CHIMICE

CUVĂ PLIABILĂ 30 L
Această cuvă de retenţie pliabilă din PVC poate fi
montată uşor în orice vehicul. Este ideală în cazul
în care se transportă substanţe periculoase. Este
potrivită de asemenea în construcţii, agricultură,
domeniul forestier, pentru a evita cheltuieli inutile
cu decontaminarea, în cazul în care apar scurgeri
de substanţe chimice periculoase
• profil scăzut, volum mic după pliere (doar 2.5
cm grosime)
• uşor de asamblat
• absolut etanşă
• rezistentă la ulei și chimicale

Opţional :
Prin căptuşirea cu lavetă absorbantă
Cemsorb lichidul va fi absorbit și nu
rămâne în cuvă. De asemenea nu se va
murdări mediul și lichidul poate fi eliminat
cu lavetă fără probleme.

Descriere

Volum
captare l

Dimensiuni exterioare
cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Dimensiuni pliat cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca.
kg

Cod
produs

Cuvă de retenţie pliabilă

30

60 x 40 x 25

60 x 40 x 2.5

1.2

10183

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SUBSTANŢE
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PÂLNII ȘI TĂVI DE COLECTARE
Pâlnii din GRP*
• cu sau fără capac
• pentru butoaie
• şezut sigur pe butoi
• fără risc de scurgeri accidentale
Tavă de colectare din PE
• canturile înguste împiedică
împrăştierea conţinutului
• mânere de ridicare stabile
• fabricate din plastic rezistent la acizi,
chimicale, uleiuri sau benzină
• modelele de 11.4 l şi 58 l se pot închide (cu
capac) şi sunt dotate cu sită de picurare - de
ex. pentru filtre de ulei
• modelul de 58 l este mobil (cu roţi pe o
parte)
• modelele de 20 l şi 55 l sunt dotate cu un
sistem cu 4 camere interioare pentru un
transport sigur şi cu 4 buze de golire

Tavă de colectare PE* 58 l cu capac

Tavă de colectare PE* 11.4 l cu capac

Tăvi de colectare PE* 20 l şi 55 l

Tavă de colectare PE* 58 l cu capac

Pâlnii GRP* pentru butoaie de 60 şi 200 l

Pâlnii GRP* și tăvi de colectare PE*
Denumire

Volum l

Dimensiuni exterioare cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca kg

Cod produs

a. Pâlnie GRP fără capac pentru butoi 200 l

-

15 ø 56

3

3342

b. Pâlnie GRP cu capac pentru butoi 200 l

-

18 ø 56

5

5348

c. Pâlnie GRP fără capac pentru butoi 60 l

-

16 ø 39

2.5

5493

d. Tavă de colectare PE 15 l

15

55 x 45 x 12

1.0

10122

e. Tavă de colectare PE 20 l

20

69 x 44 x 10.5

1.3

6892

Tavă de colectare PE 55 l

55

101 x 73 x 12.5

2.8

6891

f. Tavă de colectare PE 11.4 l

11.4

44 x 32 x 15

1.5

10123

g. Tavă de colectare PE 58 l cu capac

58

92 x 60 x 25

7.6

7908
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SUBSTANŢE
CHIMICE

PODEA TEHNICĂ DIN POLIETILENĂ

• autorizaţie tehnică generală nr. Z-40.22-443
• folosit ca şi depozit de stocare recipienţi
• posibilitatea de interconectare cu ajutorul
elementelor de legatură
• elementele de legatură (accesorii) pot crea o
suprafaţă folosită ca spaţiu de depozitare sau transfer
• grătar din PE - robust şi detaşabil
• rampă de urcare din PE care se fixează de podea
pentru încărcare uşoară
• grătarul şi rampa nu alunecă.

FS 150 /16 / 8 - PE
cu rampă de încărcare

Sină de legătură și conexiune tip stea (accesorii)

Podea tehnica din PE*
Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate
cuvă l

Încărcare
maximă kg

Greutate
cca. kg

Cod produs

FS 150/ 16/ 8 -PE

160 x 80 x 15

120

500

24

8525

FS 150/ 16/ 16 -PE

160 x 160 x 15

240

1000

45

8526

AR 150/ 8- PE

129 x 81 x 15

-

300

15

8527

Denumire
Podea tehnică din PE
Rampa de încărcare

ACCESORII
Denumire

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Diametru
ø cm

Cod produs

150 x 4 x 4

-

8676

70 x 4 x 4

-

8677

9.5 x 6.7 x 1

8

8678

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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PODEA TEHNICĂ DIN OŢEL

Sistem modular de protecţie al suprafeţelor din oţel, ce
oferă siguranţa în manipularea substanţelor periculoase şi
inflamabile (A I, A II, A III şi B).
Elementele modulare permit construirea unei suprafeţe
largi, ce poate fi folosită ca şi suprafaţă de depozitare sau
transfer.
• aprobat pentru depozitarea materialelor inflamabile şi a
celor de natură să polueze apele

• verificare tip
• elemente modulare individuale lacuite
• cu grătar detaşabil galvanizat
• vopsit (RAL 5002, ultramarinbleau) sau galvanizat

Podea tehnică din oţel
Denumire/Tip

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ.)

Inaltime cm

Volum l

Încărcare maximă
kg/ m2

Greutate /
roata kg

Greutate kg

Cod produs

131 x 131

5.5

49

5000

450

106

7401

FS 55/13/13 vopsită

Podea tehnicaă

FS 55/13/18 vopsită

131 x 181

5.5

69

5000

450

136

7402

FS 55/18/18 vopsită

181 x 181

5.5

96

5000

450

201

7403
7404

FS 108/13/13 vopsită

131 x 131

11

105

5000

450

112

FS 108/13/18 vopsită

131 x 181

11

146

5000

450

153

7405

FS 108/18/18 vopsită

181 x 181

11

202

5000

450

209

7406

AR 13 galvanizată

126 x 72

5.5

-

-

-

30

7407

AR 18 galvanizată

176 x 72

5.5

-

-

-

40

7408
7410

Rampă de încărcare

AE galvanizată

72 x 72

5.5

-

-

-

21

AR 13 galvanizată

126 x 72

11

-

-

-

34

7411

AR 18 galvanizată

176 x 72

11

-

-

-

46

7412

AE galvanizată

72 x 72

11

-

-

-

23

7414

Elemente de îmbinare
Denumire/ Tip

Dimensiuni mm (lat. x lung.)

Greutate cca. kg

Cod produs

VP 13 galvanizat

38 x 1280

2

7415

VP 18 galvanizat

38 x 1780

3

7416

KV galvanizat

200 x 200

1

7418

TV galvanizat

200 x 100

1

7419

Produsul este fabricat la comandă. Timp de livrare cca. 3 - 4 săptămâni
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
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SUBSTANŢE
CHIMICE

RAFTURI PENTRU BUTOAIE
Rafturile sunt folosite pentru
depozitarea legală şi ergonomică a
butoaielor şi a altor recipienţi. Toate
rafturile pentru butoaie sunt
galvanizate, fiind dotate cu cuve de
retenţie din GRP, cu protecţie
anicorozivă ridicată. Datorită rezistenţei

ridicate la coroziune, cuvele de retenţie
pot fi montate direct pe podea. Profilul
redus, oferă uşurinţă în manipularea
la locul de muncă. Varietatea mare de
configuraţii disponibile permite adaptarea
rafturilor la diferite modele de butoaie
şi recipienţi. Aceasta asigură adaptarea

optimă la orice aplicaţie dată. Se livrează
asamblate în cutie, pe componente,
pentru transportarea lor optimă.
Uşor şi rapid de asamblat.
Cuvele de captare deţin autorizaţie
tehnică generală nr. Z-40.12-227
DIBT-Berlin.

Exemplu:
Raft pentru butoi tip 360 cu:
• 2 nivele de depozitare
• 2 etaje din grătar galvanizat
• 6 suporturi pentru butoaie montabile individual.
Accesorii:
Suport cană, grătar din oţel galvanizat ca și al 3. etaje de
depozitare
• rapid și simplu de asamblat
• cu aplicabilitate universală
• rezistenţă absolută la coroziune
• 3 nivele de stocare
• nu există obligativitatea controlării permanente a fundului de
cuvă (de exemplu la cuvele de retenţie din oţel)

ACCESORII

Supot cuvă pentru podele denivelate și pentru ridicarea raftului
cu motostivuitorl

Cuvă de retenţie PE* 40 l

Suport pentru cană pentru
umplerea ușoară a recipienţilor mici

Robinet cu bilă pentru golirea uşoară
Suport cu rolă pentru mânuirea ușoară a
butoaielor

Suport pentru butoi înalt pentru golirea optimă și
completă a butoaielor

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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RAFTURI PENTRU BUTOAIE TIP 120

• două nivele de stocare pentru
max. 2 butoaie 60 l
sau
• patru nivele de stocare pentru
recipienţi mici
sau
• un nivel de stocare pentru un
butoi x 60 l și un nivel de stocare
pentru recipienţi mici
• cuva de retenţie din GRP cu
volum de colectare de 65 l
• suport butoi

Exemplu:
cu gratar din oţel galvanizat
pentru cuva de retenţie din
GRP ca al treilea nivel de
stocare

Varianta 3
Raft butoaie tip 120

Exemplu:
cu suport stivuibil
pentru butoaie de 60 l

Rafturi pentru butoaie tip 120
Denumire
Tip 120 cu cuvă de retenţie din GRP de 65 l

Varianta 1
cu suport butoi pentru 2 x 60 l

Varianta 2
cu gratar pentru recipienţi mici

Varianta 3
cu suport butoi 1 x 60 l şi grătar
pentru recipienţi mici

116

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ x înăl.)

Înălţimea nivelelor de
stocare- în cm faţă de sol

Greutatea
cca. kg

Cod produs

45 x 82 x 131

63/ 115

18

7081

45 x 82 x 131

60/ 112

21

7639

45 x 82 x 131

60/ 112

19

7640

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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RAFTURI PENTRU BUTOAIE TIP 360 ŞI TIP 540

Raft butoaie tip 360
Exemplu de utilizare: cu suport pentru cană şi grătar galvanizat ca un al
treilea nivel de depozitare (accesoriu)

Raft butoaie tip 540
Exemplu de utilizare: cu suport pentru cana şi gratar galvanizat ca un
al patrulea nivel de depozitare (accesoriu)

Rafturi pentru butoaie tip 360 pentru recipienţi mici și maxim 6 butoaie x 60 l
Denumire
Raft tip 360 cu cuvă de retenţie din GRP 150 l

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Înălţimea nivelului de stocare
în cm faţă de sol

Greutate cca.
kg

Cod produs

cu suport pentru 6 butoaie x 60 l şi recipienţi mici

132 x 80 x 130

69/ 117

60

7642

Rafturi pentru butoaie tip 540 pentru recipienţi mici şi maxim 12 butoaie x 60 l
Denumire
Raft butoaie tip 540 cu cuvă de retenţie din GRP* 150 l

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Înălţimea nivelului de stocare
în cm faţă de sol

Greutate
cca. kg

Cod produs

cu suport pentru 6 butoaie x 60 l şi recipienţi mici

132 x 80 x 200

69/ 117 / 165

82

7734

Unitate adiţională pentru tip 540
cu suport pentru 6 butoaie x 60 l şi recipienţi mici

132 x 80 x 200

69/ 117/ 165

72

7855

Raft pentru butoaie tip 540 în combinaţie
cu unitatea adiţională pentru tip 540

Raft pentru butoaie tip 540 în combinaţie
cu etajera pentru substanţe periculoase
tip 13/20

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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RAFTURI PENTRU BUTOAIE TIP 400
• două nivele de depozitare pentru 4 x 60 l sau 2 x 200 l
sau
• două nivele de stocare pentru recipienţi mici şi un nivel
de depozitare pentru 2 x 60 l sau 1 x 200 l
• cuvă de retenţie din GRP cu volum de
colectare de 220 l
			Suport cană accesoriu
			Suport butoi

Varianta 2
Raft butoaie tip 400

Rafturi butoaie tip 400 pentru recipienţi mici și 4 butoaie x 60 l
Denumire
Tip 400 cu cuvă de retenţie de 220 l

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Înălţimea rafturilor
faţă de sol în cm

Greutate
cca. kg

Cod
produs

99 x 128 x 84

62

41

7663

Variantă 2
cu suport butoi pentru 4
x 60 l sau 2 x 200 l sau
pentru 2 x 60 şi 1 x 200 l

99 x 128 x 162

62/ 140

70

7664

Variantă 3
cu suport butoi pentru 2x
60 l sau 1 x 200 l şi grătar
pentru recipienţi mici

99 x 128 x 162

62/ 139

82

7665

Variantă 1
cu suport butoi pentru 2 x 60 l
sau 1 x 200 l
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
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RAFTURI PENTRU BUTOAIE TIP 800

• două nivele de stocare pentru maxim 6
butoaie x 60 l sau 4 butoaie x 200 l
Tambur de sprijin

sau
• 1 nivel de stocare pentru recipienţi mici
şi 1 nivel de stocare pentru butoaie
sau
• 1 nivel de stocare pentru butoaie
• cuvă de retenţie din GRP cu volum de
colectare de 220 l

Suport cană accesoriu

RAFTURI BUTOAIE TIP 800 PENTRU RECIPIENŢI MICI ȘI 4 BUTOAIE DE 200 L
Denumire
Tip 800 cu cuvă de retenţie din GRP de 220 l

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Înălţimea rafturilor faţă
de sol în cm

Greutate cca.
kg

Cod produs

141 x 128 x 84

62

51

7670

141 x 128 x 162

62/ 140

84

7671

Varianta 3
cu suport pentru 2 butoaie x 200 l şi
3 butoaie x 60 l

141 x 128 x 162

62/ 140

87

7672

Varianta 4
cu suport pentru 2 butoaie x 200 l şi grătar
pentru recipienţi mici

141 x 128 x 162

62/ 139

116

7673

Varianta 5
cu suport pentru 3 butoaie x 60 l

141 x 128 x 84

62

54

7674

Varianta 6
cu suport pentru 6 butoaie x 60 l

141 x 128 x 162

62/ 140

90

7675

Varianta 1
cu suport pentru 2 butoaie de 200 l

Varianta 2
cu suport pentru 4 butoaie de 200 l

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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ACCESORII RAFT BUTOAIE TIP 120 PÂNĂ LA TIP 800

Suport cuvă pentru podele denivelate și pentru ridicarea
raftului cu motostivuitorul

Cuvă de retenţie PE* 40 l

Suport cană oentru umplerea
ușoară a recipienţilor mici

Robinet cu bilă pentru golire uşoară
Suport cu rolă pentru manuirea uşoară a
butoaielor

Pentru
Tip

Denumire

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Suport pentru butoi înalt pentru golirea optimă
și completă a butoaielor

Înălţimea rafturilor fata
de sol in cm

Greutate
cca. kg

Cod produs

400

Suport cuvă (pereche)

15

7

7668

800

Suport cuvă (pereche)

15

10

7679

400

Nivel de depozitare pentru 1 x 200 l sau 2 x 60 l butoaie

99 x 66 x 84

62

-

8326

800

Nivel de depozitare pentru 2 x 200 l butoaie

141 x 66 x 84

62

-

8328

800

Nivel de depozitare pentru 3 x 60 l butoaie

141 x 66 x 84

62

-

8329

120

Grătar din oţel galvanizat pentru cuva GRP ca și al treilea
nivel de stocare

42 x 80 x 3

24

6

7641

360/540

Grătar din oţel galvanizat ca şi al 3-lea (la tip 360) şi al
4-lea nivel de depozitare (la tip 540)

130 x 62 x 3

21

18

6817

360/540

Cuvă de retenţie de podea 20 l ca şi al 3-lea (la tip 360)
respectiv al 4-lea nivel de depozitare (la tip 540)

130 x 62 x 5

21

19

7799

360/ 540

Cuvă de retenţie PE 40 l, rezistă la acizi și leșii

130 x 62 x 8

22

5

7871

120

Suport stivuibil, pentru a obţine un nivel de depozitare
suplimentar pentru un butoi de 60 l

63 x 45 x 53

10

7741

400

Grătar din oţel galvanizat ca nivel suplimentar pentru
recipienţi mici

99 x 125 x 84

62

-

8327

360/540

3 bucăţi suport pentru butoi (pentru un nivel)

-

-

1

7800

360/540

3 bucăţi suport pentru butoi înalt (pentru un nivel) pentru
golirea optimă a butoaielor de 60 l

-

-

1

8254

400/800

Suport cu rolă pentru butoaie de 200 l (pereche)

-

66

6

7669

360/ 400/
540/ 800

Suport lateral, galvanizat (4 bucăţi, pentru protecţia
recipienţilor împotriva căderii)

-

-

-

6990

120/ 360/
540/800

Suport pentru cană, galvanizat, cu o suprafaţă de 23 x 11
cm (lung. x lăţ.)

-

-

2

5917

400/800

Suport pentru cană, galvanizat, cu o suprafaţă de 23 x 11
cm (lung. x lăţ.)

-

-

2

7727

alle

Robinet cu bilă de 1/2, cupru nichelat, unghi 900

-

-

1

3775

alle

Robinet cu bilă de 3/4, cupru nichelat, unghi 900

-

-

1

3776

120

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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ETAJERĂ PENTRU SUBSTANŢE PERICULOASE

Etajeră 10/20
Pentru depozitarea substanţelor de natură să polueze apa,
depozitate în recipienţi de până la 30 l.
Etajera este complet galvanizată, putând fi ușor montată,
fără şuruburi și fără scule suplimentare. Echipat cu 5 rafturi
reglabile și două cuve de retenţie din polietilenă cu un volum
de colectare de 30 l.
Autorizaţie Z-40.22-38 de la DIBt.
Fiecare nivel poate suportă o sarcină utilă de maxim 200 kg.
Etajera 13/20
Pentru depozitarea substanţelor de natură să polueze apa,
depozitate în recipienţi de până la 20 l.
Etajera este complet galvanizată și ignifugă, cu cuvă de
podea 20 l sudată conform StawaR ca și nivel de depozitare
inferior. Fiecare nivel poate suporta o sarcină utilă de maxim
200 kg.
Etajeră 10/20 cu unitate adiţională (cuva de retenţie PE ca și accesoriu)

Etajeră 10/20 pentru recipienţi mici
Denumire

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

Cod produs

106 x 63 x 200

44

8091

101 x 63 x 200

34

8092

Etajeră 10/20 pentru recipienţi mici

Unitate adiţională pentru etajera 10/20

Etajeră 13/20 pentru recipienţi mici
Denumire

Etajeră 13/20 pentru recipienţi mici

Unitate adiţională pentru etajera 13/20

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Înălţimea rafturilor
faţă de sol in cm

Greutate cca.
kg

Cod produs

132 x 63 x 200

16/69/117/165

92

7820

132 x 63 x 200

16/19/117/165

82

7856

Accesorii pentru etajera 10/20 şi 13/20
Pentru Tip

Denumire

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

Cod produs

10/20

Cuvă de retenţie din PE de 30 l (rezistă la acizi și substanţe alcaline)

98 x 60 x 8.5

4

8076

13/20

Cuvă de retenţie din PE de 40 l (rezistă la acizi și substanţe alcaline)

130 x 62 x 8

5

7871

10/20

Nivel de depozitare pentru 1 x 200 l sau 2 x 60 l butoaie

100 x 60 x 4

4

8093

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

121

Protecţia Mediului

SUBSTANŢE
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DULAPURI SUBSTANŢE PERICULOASE
Dulapurile pentru substanţe periculoase sunt folosite pentru depozitarea
în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru mediu și apă.
Sunt fabricate din oţel de calitate superioară, fiind dotate cu uși cu
balamale, închise cu ajutorul unei închizători cilindrice cu 2 chei.
Deoarece dulapurile de mediu pot fi închise, prin acest fel se
restricţionează accesul, astfel încât doar persoanele autorizate și calificate pot să manipuleze substanţele periculoase.
Dulapurile pentru substanţe periculoase corespund reglementărilor
germane referitoare la lichidele inflamabile și substanţe periculoase, cât și
normale ISO 14.xxx.
Dulapuri substanţe periculoase tip 10/20 şi 5/20
Autorizaţia nr. Z-38.5-213
• testat TUV/GS
• volume mari de colectare
• se poate închide cu cheia (se livrează cu 2 chei)
• uşile sunt prevăzute în partea de sus şi jos cu fante de aerisire
• uşi cu unghi de deschidere de 180 grade
• rafturile sunt fabricate asemeni unor cuve de captare şi pot fi dotate
opţional cu grătar (tablă gaurită)
• încărcare maximă/raft cca. 80kg
• rafturile pot fi reglate în înălţime în rastere de 15 mm
• vopsite electrostatic - culoare RAL 7035 gri deschis
• marcate corespunzător
• buzunar pentru depozitarea fişelor de lucru, pliantelor, etc.
• raftul inferior (podea) este o tavă cu capacitatea de captare de 30 l

Dulap substanţe periculoase 10/20 (varianta cu gratar
perforat optional)

Dulap tip 10/20
Dulap tip 5/20 (fără grătar)

Dulapuri tip 10/20 şi 5/20
Livrat cu

Cod produs

cuvă de podea

raft cuvă

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

10/20

1 x 30 l

3 x 20 l

93 x 50 x 195

75

8547

8035

5/20

1 x 16.5 l

3 x 10 l

50 x 50 x 195

50

8552

8036

Tip

Greutate cca.
kg

cu autorizaţie

fără autorizaţie

Accesorii pentru dulapuri tip 10/20 şi 5/20
Pentru tip
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Denumire

Greutate cca. kg

Cod produs
cu autorizaţie

fără autorizaţie

10/ 20

raft (cuvă) suplimentar capacitate 20 l

4.5

8550

8039

5/20

raft (cuvă) suplimentar capacitate 10 l

2.5

8555

8040

10/ 20

1 grătar perforat

5

8551

8551

5/20

1 grătar perforat

3

8556

8556

10/ 20

1 set grătare perforate (4 bucăţi)

20

8549

8549

5/20

1 set grătare perforate (4 bucăţi)

11.5

8544

8544

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SUBSTANŢE
CHIMICE

DULAPURI SUBSTANŢE PERICULOASE TIP 13/20
Construit pe baza raftului de butoaie tip 540, dulapul tip
13/20 servește la depozitarea substanţelor periculoase
pentru mediu cum ar fi insecticidele, uleiuri, samd.
Suprafaţa dulapului este acoperită cu un strat de pulbere
protector (culoare RAL 7035). Uşile sunt prevăzute în partea
de sus și jos cu fante de aerisire. Pe interiorul ușii este
montat un buzunar pentru păstrarea documentelor aferente
substanţelor depozitate. Atât cadrul cât și rafturile cu grătare
sunt complet galvanizate. Dulapul este disponibil (la
alegere) cu o cuvă de retenţie de 150 l din fibră de sticlă sau
cu o cuvă de 20 l sudată în locul raftului inferior. Pe fiecare
raft pot fi depozitate max. 200 kg. Adâncimea dulapului
permite și depozitarea în poziţia culcat de butoaie de 60 l cu
robinet montat.

Dulap tip 13/20 cu cuvă din GRP* de 150 l şi 4 rafturi cu grătar

închis şi marcat cu semnalul corespunzator

Dulap tip 13/20 cu o cuvă de retenţie de 20 l şi 3 rafturi cu grătar

Dulap substanţe periculoase tip 13/20
Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

Cod produs

cu 1 x cuvă de retenţie din GRP de 150 l şi 4 rafturi cu grătar, conţine
părţile laterale, uşile, acoperişul şi peretele din spate

132 x 80 x 200

202

7954

cu 1 x cuvă de retenţie de 20 l şi 3 rafturi cu grătar. conţine părţile laterale,
uşile, acoperişul şi peretele din spate

132 x 62 x 200

204

7956

Denumire

Accesorii pentru dulap tip 13/20
Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

Cod produs

Cuvă de retenţie din polietilenă de 40 l (rezistă la acizi şi substanţe alcaline)

Denumire

130 x 62 x 8

5

7871

Suporturi pentru butoaie- 3 bucăţi -pentru un nivel de depozitare

130 x 62 x 8

1

7800

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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DULAP DE SIGURANŢĂ PROTECTO-LINE FWF
30 ȘI FWF 90

SUBSTANŢE
CHIMICE

Dulap pentru depozitarea în siguranţă a substanţelor periculoase în
zonele de lucru. în concordanţă cu normele DIN EN 14470-1.
Dulapurile de siguranţă PROTECTO-LINE sunt produse și verificate tip
conform normelor DIN EN 14470-1.
Rezistenţa lor la foc este de 30 (modulul FWF 90). Conform
reglementărilor tehnice, pot fi depozitate în dulapurile tip FWF 30
maxim 200 l lichide inflamabile tip A, iar in FWF 90 maxim 450
lichide imflamabile tip A I. Corpul exterior este fabricat dintr-un
material rezistent la foc (la modelul FWF 90) respectiv material BI (la
modelul FWF 30) și este vopsit electrostatic cu pulberi, ce au o
rezistenţă chimică ridicată. în culoarea gri deschis (RAL 7035).
Dulapurile de siguranţă sunt echipate cu:
• rafturi pulverizate tip tavă din tablă de oţel (3 bucăţi)
• raftul inferior tip vană dotată cu tablă de oţel perforată
• uşi cu închizătoare amortizate hidraulic
• uşile se închid automat în caz de incendiu (acţionate termic)
• manşon de racordare pentru sistem de aerisire NW 100
• impământare conform BGR 132
• picioare - reglabile din interior
• marcaj de omologare GS/GE
• se poate manipula cu transpaletul

Dulap tip 12/20

Dulap tip 6/20

Dulap de sigurantă PROTECTO-LINE FWF 30 și FWF 90
Dimensiuni exterioare cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Dimensiuni interioare cm
(lung. x lăt. x inăl.)

Greutate cca. kg

12/20- FWF30

119.5 x 59.5 x 196

107.5 x 51.5 x 160

226

8055

12/20- FWF90

120 x 59.5 x 196

111.6 x 48.3 x 160.3

600

8700

6/20- FWF30

59.5 x 59.5 x 196

47.5 x 51.5 x 160

147

8057

6/20- FWF90

60 x 59.5 x 196

51.6 x 48.3 x 160.3

340

8701

Denumire/Tip
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Cod produs

Protecţia Mediului

SUBSTANŢE
CHIMICE

DULAP PENTRU BUTOAIE IGNIFUG F90
Pentru depozitarea substanţelor inflamabile în
spaţiile de lucru
• pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a
substanţelor inflamabile (R10-R12) la locul de muncă.
în conformitate cu normele DIN EN 14470-1
• mărci de omologare GS/CE
• rezisţă la foc timp de 90 minute
• fabricat din material rezistent la foc (A2), suprafaţa
fiind acoperită cu pulbere
• suprafaţă cu o rezistenţă chimică ridicată
• culoare gri deschis (RAL 7035)
• uşile se închid automat, în caz de incendiu
(acţionate termic)
• uşile se pot încuia şi se închid automat
• sistem de ventilare în partea superioară a dulapului
• orificile de ventilare sunt acţionate automat termic
• raft adiţional, dimensiuni 114 x 49 x 2.5 cm,
capacitate 75 kg
• cu cuvă de retenţie de 220 l încorporată
• se poate manipula cu motostivuitorul

Cuvă încorporată cu grilaj
galvanizat cu o capacitate
de captare de 220 l

Dulap pentru butoaie ignifug F90
Descriere

Dim. exterioare cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Dim. interioare cm (lung. x lat. x inalt.)

Greutate cca. kg

Cod produs

Dulap pentru butoaie FSF90 pasiv

132 x 80 x 130

145 x 88 x 210

13

10099

SISTEM DE VENTILATIE CU CONTROLUL VOLUMULUI DE AER
Fumul şi eventualele scăpări de gaze trebuie
eliminate imediat. Sistemele de venzilaţie asigură o
ventilare eficientă a dulapurilor de siguranţă, pentru
butoaie şi a cabinetelor de siguranţă.
Sistemul de evacuare trebuie sa fie conectat la
ţeava de aerisirie existentă.
• carcasa din oţel acoperit cu pulbere, gri deschis,
RAL 7035
• include conectori pentru dulapuri
• conform ATEX pentru evacuarea aerului din zona
de protecţie Ex-2
• nivel zgomot Lp2A: 35 dB(A)
• debit: 50-200 m3/h

Descriere

• presiune totală: 250-50 Pa
• tensiune: 230 V
• consum de curent: max 0.45 A
• frecvenţă 50 Hz
• protecţie CE II 3 G T4
• dimensiuni exterioare: 250 x 425
x 255 mm
• ştuţ de conexiune NW 75 mm

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înălţ.)

Cod produs

Ventilator cu control al debitului de aer Tip FWF 30

25 x 42.5 x 25.5

10184

Ventilator cu control al debitului de aer Tip FWF 90

25 x 42.5 x 25.5

8739

Ventilator cu control al debitului de aer Tip FWF90 pasiv

25 x 42.5 x 25.5

10185

Sistem de ventilatie cu filtru de carbune activ la cerere
*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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CONTAINERE DE SIGURANŢĂ
Sistem accesibil şi compact pentru depozitarea substanţelor
periculoase sau poluante

Acoperişul este proiectat pentru a susţine 125 kg/m2 zapadă,
dotat cu sistem de drenaj prin jgeaburi interne.

Construcţia containerului:
Versiune prefabricată, produsă din oţel galvanizat. Pereţii şi
acoperişul sunt fabricate cu profile zincate trapezoidale şi din
tablă rezistentă din oţel. Podeaua şi cuva de retenţie încorporată,
sunt fabricate din oţel galvanizat, cu grătar detaşabil
(sarcină maximă 1000 kg/m2). Uşa batantă, cu lăţime mare
(1294 mm), pentru un acces uşor la interiorul containerului.

Autorizaţie tehnică generală Z-38.5 -229
Pentru depozitarea materialelor inflamabile în exterior,
containerele nu trebuie să fie rezistente la foc, când:
• se pastrează o distanţă de siguranţă de minim 10 m de clădiri
• peretele exterior al clădirii este rezistent la foc (F 90 conform
DIN 4102)

SRC 5.1 W galvanizat, uşă dublă (opţional vezi accesorii)

SRC 3.1 W vopsit cu uşă simplă (199.6 cm pe
înălţime, 130 cm lăţime pe latura longitudinală

SRC 4.1 W galvanizat, 4 uşi glisante, se suprapun câte 2
SRC 3.3 W galvanizat cu uşă (199.6 cm
înălţime, 130 cm lăţime)
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
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CHIMICE

CONTAINERE DE SIGURANŢĂ

Versiunea cu două uşi
SRC 3.1 W galvanizat cu uşă simplă (199.6 cm înălţime, 130 cm
lăţime) pe partea longitudinală

Containere de siguranţă pentru substanţe care poluează apa

Denumire

Dim. exterioare cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Suprafaţa podelei (m2)

Cuvă de
retenţie in l

Model galvanizat

Galvanizat şi vopsit

Poziţia uşii

Poziţia uşii

lungime
Cod produs

lăţime
Cod produs

lungime
Cod produs

lăţime
Cod produs

Tip SRC 1.1 W

235 x 91.5 x 234

2.1

300

8043

-

8210

-

Tip SRC 2.1 W

235 x 195 x 234

4.6

630

8044

8743

8211

8752

Tip SRC 3.1 W

298.5 x 235 x 234

7.0

1000

8744

8045

8753

8212

Tip SRC 3.2 W

471 x 298.5 x 234

14.0

2 x 1000

8745

8209

8754

8213

Tip SRC 3.3 W

705 x 298.5 x 234

21.0

3 x 1000

8746

8749

8755

8758

Tip SRC 4.1 W

402 x 235 x 234

9.5

1350

8747

8750

8756

8759

Tip SRC 5.1 W

505.5 x 235 x 234

11.9

1700

8748

8751

8757

8760

Containere de sigurantă cu izolatie termică
Pentru protecţia împotriva frigului și înghetului, echipamentele şi materiile prime vor fi încălzite cu ajutorul unui încălzitor.
Containerele sunt izolate cu PU grosime 45 mm și încadrat între pereţii din oţel galvanizat
Denumire

Dim. exterioare cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Suprafaţa
podelei (m2)

Cuva de retenţie
in l

Tip SRC 1.1 T

235 x 91.5 x 234

2.1

Tip SRC 2.1 T

235 x 195 x 234

Tip SRC 3.1 T
Tip SRC 3.2 T

Model galvanizat

Galvanizat şi vopsit

Poziţia uşii

Poziţia uşii

lungime
Cod produs

lăţime
Cod produs

lungime
Cod produs

lăţime
Cod produs

300

8214

-

8218

-

4.6

630

8215

8761

8219

8764

298.5 x 235 x 234

7.0

1000

8762

8216

8765

8220

471 x 298.5 x 234

14.0

2 x 1000

8763

8217

8766

8221

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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CONTAINERE DE SIGURANŢĂ CU UŞĂ GLISANTĂ

Denumire

Dim. interioare cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Poziţia uşii pe partea
laterală

Suprafaţa podelei (m2)

Volum cuvă l

Tip SRC 3.1 W ST

298.5 x 237 x 234

298.5

7.0

1000

Model galvanizat

Galvanizat şi vopsit

Cod produs

Cod produs

8767

8772

Tip SRC 3.2 W ST

473 x 298.5 x 234

298.5

14.0

2 x 1000

8768

8773

Tip SRC 3.3 W ST

707 x 298.5 x 234

298.5

21.0

3 x 1000

8769

8774

Tip SRC 4.1 W ST

402 x 237 x 234

402

9.5

1000

8770

8775

Tip SRC 5.1 W ST

505.5 x 237 x 234

505.5

11.9

1000

8771

8776

Accesorii pentru containere de siguranţă
Denumire

Greutate cca. kg

Cod produs

Etajeră scurtă pentru containerul de siguranţă, dimensiuni 100 x 50 cm, 3 rafturi (încărcare
maximă 120 kg)

34

8046

Etajeră lungă pentru containerul de siguranţă dimensiuni 200 x 50 cm, 3 rafturi (încărcare maximă
180 kg)

63

8047

Rampă de încărcare*
Sarcină maximă/roată -450 kg, dimensiuni 70 x 120 cm

34

8048

Uşă dublă tip aripă- contracost
(199.6 cm înălţime, lăţime totală 125 cm, lătime aripă 65 cm)

-

8222

Usă dublă tip aripă izolată- contracost
(99.6 cm înălţime, lăţime aripi 125 cm, lăţime aripa 65 cm)

-

8223

Ventilator pentru ventilare suplimentară în mediu EX

-

8224

Tub pentru încălzire de 850 W cu termostat pentru modelele 1.1 T până la 3.1 T în versiune EX

-

8225

Tub de încălzire de 1700 W cu termostat pentru modelul 3.2 T în versiune EX

-

8226

Lampă ovală cu putere de 60 W (versiune EX) cu întrerupător (nu este EX)

-

8227

2 neoane de putere 58 W (versiune EX) cu întrerupător (nu este EX)

-

8228

Cutie de siguranţă IP 54
(pentru protecţia echipamentelor electrice)

-

8230

Set 4 urechi de ridicare pentru ridicarea cu macara, sarcină totală maximă 1 t

-

10070

Set 4 urechi de ridicare pentru ridicarea cu macara, sarcină totală maximă 3 t

-

10071
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
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CONTAINERE DE SIGURANŢĂ MICI

Pentru depozitarea produselor inflamabile și a
celor care poluează apa
• autorizaţia tehnică generală nr. Z-38.5-229
• sistem de ventilaţie natural, microorificii,
împiedică pătrunderea în interior a paraziţilor și
animalelor mici
• acoperișul și pereţii laterali din oţel galvanizat
• variante: galvanizat sau galvanizat și vopsit RAL
5002 albastru ultramarin (posibilitatea vopsirii în
alte culorii - la cerere)
• blocabil, 1 ușă tip aripă (lăţime 1240 mm)
• acoperiş rezistent, încărcare maximă cu zăpadă
125 kg/m2
• suprafaţă de depozitare, dotată cu grătar
detaşabil galvanizat, încărcare maximă 1000 kg/m2
• cuvă de captare integrată din tablă de oţel
S235JR cf. DIN EN 10025, galvanizată
• grosimea pereţilor cuvei: 3 mm
• înălţimea faţă de sol 100 mm

SKC 2/240 H galvanizat

SKC 2/1000 H galvanizat și vopsit

SKC 2/240 galvanizat şi vopsit

SKC 4/ 1000 galvanizat şi vopsit

Containere de siguranţă cu volum de captare de 240 litri
Denumire

Dim. exterioare cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Dim. interioare cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate

galvanizat

galvanizat şi vopsit

Cod produs

Cod produs

SKC 2/240

152.5 x 125 x 168

143.8 x 105.2 x 131

2 butoaie de 200 l

8777

8785

SKC 2/240 H

152.5 x 125 x 238

143.8 x 105.2 x 196.3

2 butoaie de 200 l

8778

8787

SKC 4/240

152.5 x 155 x 168

143.8 x 135.2 x 131

4 butoaie de 200 l

8779

8787

SKC 4/240 H

152.5 x 155 x 238

143.8 x 135.2 x 196.3

4 butoaie de 200 l

8780

8788

galvanizat

galvanizat şi vopsit

Cod produs

Cod produs

Containere de siguranţă cu volum de captare de 1000 litri
Denumire

Dim. exterioare cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Dim. interioare cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Capacitate

SKC 2/1000

152.5 x 125 x 230

143.8 x 105.2 x 131

2 butoaie de 200 l

8781

8789

SKC 2/1000 H

152.5 x 125 x 300

143.8 x 105.2 x 196.3

2 butoaie de 200 l

8782

8790

SKC 4/1000

152.5 x 155 x 230

143.8 x 135.2 x 131

4 butoaie de 200 l
sau 1 IBC de 1000 l

8783

8791

SKC 4/1000 H

152.5 x 155 x 300

143.8 x 135.2 x 196.3

4 butoaie de 200 l
sau 1 IBC de 1000 l

8784

8792

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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PROFI-TANC CU PERETE DUBLU PENTRU
ULEI PROASPAT ȘI UZAT

Caracteristici:
• două flanşe de conectare (ø 170 mm) pentru 8
modalităţi de conectare
• amplasare în aer liber
• perete dublu, din acest motiv nu este nevoie de o
cuvă de retenţie
• curăţare uşoară
• detector de scurgeri optic, necesită mentenanţă
• detector de scurgeri (accesoriu) pentru
conectarea de până la 25 de rezervoare
• 100% rezistent la coroziune
• pereţi transparenţi pentru verificarea uşoară a
nivelului
• garanţie 25 ani
• autorizaţie tehnică nr. Z-40.11-280

le
zervoare
Toate re folosite şi
ot fi
PROFI p r de scurgeri
cto
fără dete

Pentru instalare nu este necesară
accesorizarea rezervoarelor cu detector
de scurgeri vizual, acesta este integrat în
peretele rezervorului (sistem patentat).

• detector de scurgeri optic integrat
• detector de scurgeri suplimentar,
opţional

130

Rezervoarele PROFI, cu pereţi
dubli, pot fi dotate suplimentar
cu un detector de scurgeri (fiind
încadrate în acest fel la clasa de
protecţie I)

• sistem de detectare a
scurgerilor între cei doi pereţi
• cu detector de scurgeri nu este
necesară păstrarea unei distanţe
fătă de pereţi

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

ULEI

Protecţia Mediului

PROFI-TANC CU PERETE DUBLU PENTRU
ULEI PROASPĂT ȘI UZAT

ULEI

PROFI-Tanc fără accesorii cu detector de scurgeri vizibil inclus*
Capacitate l

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

Cod produs

1300

150 x 74 x 156

80

7388

1500

150 x 74 x 180

90

7327

2000

200 x 86 x 156

100

7328

1350

200 x 86 x 180

110

7329

Accesorii pentru rezervorul pentru ulei proaspăt
Denumire

Cod produs

Calotă (oţel) cu 4 racorduri cu filet,
2” pentru alimentare, suplimentar câte unul de 2”, 1 1/2”, 1”

1436

Calotă (oţel) cu 2 nipluri cu filet (sudate oblic).
1 x 2” pentru alimentare, 1 x 2” pentru aerisire şi 2 racorduri cu filet de 2” şi 1”. Se livrează cu cuplă pentru
cinsternă și capac de aerisire.

1451

Accesorii pentru rezervorul pentru ulei uzat

Denumire

Pâlnie de umplere completă, cu ţeavă de aspiratie, cuplă pentru
cinsternă, racord pentru aerisire și capac care se poate închide.
Se potriveşte doar pentru rezervorul de 1300 l şi 2000 l.
Lacăt galvanizat

Cod produs

7331

1490

Calotă (oţel) pentru ulei uzat completă cu teava de aspiratie, cu câte un racord de 2”, 1 1/ 2” şi 1”.
Se livrează cu cuplă pentru cinsternă și căte o mufă oarbă pentru
racordurile de 2”, 1 1/ 2” şi 1”...
...pentru rezervoarele de 1300 l şi 2000 l

5322

...pentru rezervoarele de 1500 l şi 2350 l

7322

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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PROFI-TANC CU PERETE DUBLU PENTRU
ULEI PROASPAT ȘI UZAT

Denumire

Detector de scurgeri prin vid VL 320-420 optic şi acustic.

ULEI

Cod produs

7351

Pachet de accesorii pentru conectarea unui singur rezervor la detectorul de scurgeri

7352

Pachet de bază VL 320-420 pentru conectarea a două rezervoare la sistemul de detectare al scurgerilor

7356

Pachet de bază VL 320-420 pentru conectarea unui rezervor suplimentar la detectorul de scurgeri

7357

Sistem de protecţie la supraalimentare, alimentare 230 V conţine:
indicator de nivel (sondă) cu racord R 1” şi 3/ 4”, afişaj (unitate de avertizare) cu led de semnalizare şi sonerie

7330

Sistem de avertizare sonoră în cazul unor distanţe mari între rezervor şi cisternă

5269

Indicator de nivel pentru ulei, 230 V pentru urmărirea constantă a nivelului din rezervor

7796

Scară galvanizată, înălţimea treptelor 20 cm şi 40 cm

3345

Suport podea pentru rezervoarele de 1300 l şi 1500 l

7730

Suport podea pentru rezervoarele de 2000 l şi 2350 l cu inserţii pentru asigurarea ventilaţiei suprafeţei de suport

Sistem de încălzire tip TH 370, 230 V, ø 44 mm pentru încălzirea electrică a uleiului
capacitate 0.22 KW, autoreglantă

132

7731

8126

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Protecţia Mediului

REZERVOR LUBRIFIANŢI PENTRU ULEI PROASPĂT ȘI ULEI UZAT

ULEI

Rezervor individual cu perete dublu, cel interior din polietilenă HDPE,
cel exterior din tablă de oţel galvanizată și accesorii standard precum:
indicator de nivel al lichidului, detector vizual de scurgeri, mânere
integrate, fără pompă.
Pentru depozitarea de ulei proaspăt și uzat cu un punct de aprindere
mai mare de 55 grade Celsius în zone de protecţie a apei, fără cuvă
de retenţie. De asemenea este permisă amplasarea lor și în interiorul
clădirilor.
Datorită înălţimii scăzute (până la 1000 l), nu sunt necesare scări în
momentul alimentări rezervorului cu ulei.
UNI-Tank
Rezervor individual ca cel descris mai sus cu picioare solide.
MULTI-Tank
Rezervor individual ca cel descris mai sus, cu picioare tip palet, legate
între ele, pentru o stabilitate mai mare și pentru manipularea cu
motostivuitorul sau transpaletul, din oricare cele 4 părţi ale
rezervorului și 2 mânere.
Avantaj deosebit:
• aprobat pentru transport conform ARD, fără pompă. Inspecţie
perioadică o dată la 2 1/2 ani (vezi ADR 6.5.4.4.1 b)***
• centrul de greutate scăzut creşte stabilitatea, uşurând transportul și
manipularea.

et cu protecţie
Picioare tip pal
0l
ULTI-Tank 100
M
u
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en
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și 1500 l

Capac pentru rezervor UNI-/MULTI-Tank
340 l şi 1000 l (accesoriu)

Seria MULTI-Tank

UNI-Tank
Capacitate l

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Nr. autorizaţie

Greutate cca. kg

Cod produs

400

73 x 70 x 117

Z-40.21-365

50

7979

750

98 x 77 x 142

Z-40.21-288

66

7379

1000

128 x 77 x 142

Z-40.21-288

89

7380

1500

163 x 77 x 185

Z-40.21-432

151

7881

MULTI-Tank
Capacitate l

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Nr. autorizaţie

Greutate cca. kg

Cod produs

400

73 x 70 x 117

Z-40.21-365/D/BAM 6403/31 HA 1

55

7536

750

98 x 77 x 146

Z-40.21-288/ D/BAM 11580/31 HA 1

82

7381

1000

128 x 80 x 147

Z-40.21-288/ D/BAM 11581/31 HA 1

100

7382

1500

163 x 80 x 187

Z-40.21-432/ D/BAM 64034/31 HA 1

165

7539

*** Autorizaţie de transport pentru IBC - urile din polietilenă sunt limitate la 5 ani.
*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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REZERVOR LUBRIFIANŢI PENTRU ULEI PROASPĂT ȘI ULEI UZAT

ULEI

Accesorii pentru rezervoarele UNI şi MULTI-Tank
Descriere

Pâlnie de umplere plastic întărit din fibra de sticlă cu capac

7389

Ţeavă de aspiratie cu cuplă pentru UNI-/MULTI-Tank până la 1000 l

7390

Ţeava de aspiraţie cu cuplă pentru UNI-/MULTI-Tank până la 1500 l

134

Cod produs

8323

Pompă de mână pentru ulei de motor de până la SAE 50
pentru UNI-/MULTI-Tank până la 1000 l

1452

Sistem complet de protecţie la supraalimentare 230 V, format din :
sondă de nivel cu racord R 1” şi 3/4”
aparat cu afişaj (cu avertizare) cu led de semnalizare şi sonerie

7330

Sistem de avertizare sonoră în cazul unor distanţe mari între
rezervor şi cinsternă

5269

Detector de scurgeri optic și acustic

7391

Capac pentru UNI-/MULTI-Tank 340 l şi 1000 l, din
polietilenă, cu cadru din oţel, se potriveşte pentru stivuirea rezervoarelor unul peste altul

8909

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Protecţia Mediului

RECIPIENT MOBIL DE COLECTARE
A SUBSTANŢELOR PERICULOASE

SUBSTANŢE
CHIMICE

Recipient mobil GS MOBIL pentru colectarea lichidelor
inflamabile
Autorizaţia tehnică generală nr. D/BAM 6744/31A (400 l şi 600
l), D/BAM 7643/31A (980 l)- autorizaţiile sunt termen nelimitat.
Recipient flexibil pentru colectarea, depozitarea şi transportul
substanţelor inflamabile fără cuvă de retenţie (de ex. ulei uzat de
origine necunoscută, solvenţi, diluanţi şi multe altele, până acum
clasificate ca A I, A II, A III şi B).
Paleţi integraţi pentru motostivuitor permit manipularea şi
transportul sigur.
Pâlnie integrată cu filtru pentru impurităţi şi ţeavă de aspiraţie
cu cuplă pentru autocinsternă permit umplera şi golirea uşoară a
recipientului.
Poate fi folosit de oricine.
Mod de construcţie: rezistent la explozii.

Ţeavă de aerisire detaşabilă pentru
transport

Palnie de alimentare

400 l

Recipient mobil GS MOBIL pentru A I până la A II și B
Capacitate l

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)
fără ţeavă de aerisire

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)
cu ţeavă de aeisire

Greutate
cca. kg

Cod produs

400

96 x 96 x 114

96 x 96 x 310

196

7713

600

96 x 96 x 300

96 x 96 x 300

250

7714

980

121 x 121 x 300

121 x 121 x 300

310

7715

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SUBSTANŢE
CHIMICE

RECIPIENŢI DE COLECTARE
Recipient pentru colectare, depozitare și
transportul substanţelor inflamabile (de ex.
ulei uzat de origine necunoscută, solvenţi,
diluanţi și multe altele, până acum clasificate
ca A I, A II, AIII şi B).
• Paleţii integraţi pentru motostivuitor permit
manipularea și transportul sigur.
• Pâlnie integrată cu filtru pentru impurităţi și
ţeavă de aspiraţie cu cuplă pentru
autocinsternă, permit umplerea și golirea
uşoară a recipientului.

Pâlnie cu filtru pentru impurităţi și
ţeavă de aspiraţie cu cuplă
Recipient din oţel
galvanizat cu pereţi
dubli

Recipient de colectare AL
Capacitate l

Diametru cm

200

70

Înălţimea cu capacul
deschis (cm)

inchis (cm)

169

108

Greutate

Cod produs

56

6409

Accesorii pentru recipientul de colectare AL
Descriere

Cod produs

Lacat galvanizat

1490

SISTEM COMPACT MOBIL VISCOTROLL
Sistem mobil compact Viscotroll
Este soluţia ideală de alimentare cu
ulei în cazul în care butoaiele trebuie
mutate în mai multe locaţii, în cadrul
atelierelor de lucru. Unitatea este
dotată cu o electropompă
autoamorsantă care asigură un debit
constant și garantează o curgere fără
pulsaţii.
Contorul montat pe pistol permite
măsurarea exactă a cantităţii
Viscotroll
Tip
Viscotroll 200/2 cu contor K400

136

ULEI

alimentate.
Sistemul mobil pentru butoaie conţine
suport de pistol, suport de furtun,
colector de scurgeri, pompă
autoamorsantă de 220 V cu motor
pe inducţie cu autoventilaţie (clasa de
protecţie IP 55), furtun de absorbţie
cu supapă şi filtru de 1”, furtun de
alimentare de 1/2” 4 m, pistol automat
cu capăt flexibil.

Viscotroll 200/2
dotat cu contor
Greutate cca. kg

Cod produs

35

7910

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Protecţia Mediului

ECO SISTEM COMPACT PNEUMATIC
PENTRU LUBRIFIANŢI ȘI ULEI PROASPĂT

ULEI

Sistem mobil, compact, format din rezervor cu perete
dublu, cel interior este din polietilenă HDPE, iar cel
exterior este din tablă de oţel galvanizată.
Accesorii standard precum: picioare tip palet, indicator
de nivel lichid, detector vizual de scurgeri, garnitură
de aspirare, pompă, furtun de alimentare, debitmetru
digital.
Fără montaj.
Pentru depozitarea de ulei proaspăt și ulei uzat cu
un punct de aprindere mai mare de 550 Celsius, în
zone de protecţie a apei, fără cuvă de retenţie. De
asemenea este permisă amplasarea lor și în interiorul
clădirilor.
Pompa pneumatică (date tehnice)
Pompa pneumatică cu un raport de compresie 3 :1,
operează la 6-8 bari, debit maxim 14 l/min, racord aer
comprimat 1/4” cu filet interior, racord la ieşire 1/2”
cu filet interior, consum de aer cca. 330 l/min, racord
ţeavă aspiraţie 1” cu filet interior, pentru uleiuri de
până la SAE 90.

b

a

Sistem compact cu pompă pneumatică
Rezervor cu pompă pneumatică 3: 1
Tip/ Capacitate l

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Furtun

Greutate cca. kg

Cod produs

UNI 750

108 x 77 x 180

4 m, suport pentru furtun

90

8815

UNI 750

108 x 77 x 187

15 m, derulator şi suport furtun

108

8816

a

UNI 100

138 x 77 x 180

4 m, suport pentru furtun

114

8817

b

UNI 100

138 x 77 x 187

15 m, derulator şi suport furtun

132

8818

Accesorii
Denumire

Cod produs

Unitate de mentenanţă

7584

Furtun spirală de 5 m pentru pompă pneumatic

7585

Montaj complet pentru sistemul ECO

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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ECO SISTEM COMPACT ELECTRONIC
PENTRU LUBRIFIANŢI ȘI ULEI PROASPĂT
Sistem compact format din rezervor cu
perete dublu, interior polietilenă, exterior
tablă de oţel galvanizată.
Accesorii standard precum: picioare tip
palet, indicator de nivel lichid, detector
vizual de scurgeri, pompă, furtun de
alimentare, debitmetru digital.

ULEI

Rezervoarele sunt folosite pentru
depozitarea de ulei proaspăt și ulei uzat
cu un punct de aprindere > 550
Celsius în zone de protecţie a apei, fără
cuvă de retenţie. De asemenea este
permisă amplasarea lor și în interiorul
clădirilor.

Pompă pneumatică (date tehnice)
Electropompă 230 V cu roţi dinţate, debit
9 l/min, presiune maximă 12 bar,
potrivită pentru ulei de motor, hidraulic și
de transmisie de până la SAE 140.

Fără montaj.

d

c

b

a

Electropompă 230 V cu debit până la
9 l/min și presiune maximă 12 bar

Sistem compact cu electropompă
Tip/ Capacitate l

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Furtun

Greutate cca. kg

Cod produs

UNI 750

108 x 77 x 167

4 m, suport pentru furtun

90

8251

UNI 750

108 x 77 x 187

15 m, derulator şi suport furtun

108

8679

a

UNI 1000

138 x 77 x 167

4 m, suport pentru furtun

114

8252

b

UNI 1000

138 x 77 x 187

15 m, derulator şi suport furtun

132

8680

c

UNI 1500

187 x 77 x 210

4 m, suport pentru furtun

168

8681

d

UNI 1500

210 x 77 x 210

15 m, derulator şi suport furtun

188

8682

Montaj complet pentru sistemul ECO
Produsele de mai sus includ ţeavă de umplere cu cuplă pentru cinsternă, capac de aerisire și protecţie la supraalimentare

138

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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MOBIL- BOX CU AUTORIZAŢIE PENTRU
DEPOZITAREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE

SUBSTANŢE
CHIMICE

Designul robust permite o depozitare curată şi sigură a
materialelor periculase, solide din grupa de asamblare
II sau III şi, de asemenea, transportul lor conform ADR,
RID şi codul IMDG.
Containerul (albastru), cu un volum de la 170 l
respectiv 250 l, şi capacul (colorat) este, chiar şi în
stare plină, uşor de manipulat. Datorită formei
speciale a capacului se poate depozita 8 containere, pe
2 nivele, pe un europalet.
Mobil-Box este potrivit, în special, pentru urmatoarele
aplicaţii:
• colectare de deşeuri şi materiale cum ar fi
absorbanţii pentru uleiuri, reziduuri de vopsele
• colectarea şi transportul de materiale reciclabile,
haine de curăţat
• containere pentru substanţe inflamabile şi substanţe
de natură să polueze apele.
Până la 8 bucăţi montate pe un euro palet, stivuibile pe 2 nivele

Capac cu garnitură PU, clasificat la foc,
etanş, lumina nu pătrunde înăuntru,
pentru materiale sensibile la umezeală.
Variantă cu capac roşu (există și variantă cu capac verde sau albastru)

Mecanism de închidere
cu mâner de metal

varianta cu capac verde

170 l

250 l

varianta cu capac albastru

Mobil-Box
Nr. bucăţi/pachet

Cod produs/capac

Dimensiuni ambalat cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

roşu

verde

albastru

Mobil Box 170 l

60 x 40 x 88

12

7718

7719

7720

Mobil Box 250 l

60 x 60 x 89

15

7805

8318

7806

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SUBSTANŢE
CHIMICE

DEPOZIT BUTOAIE DIN PE*

Depozit de butoaie din polietilenă
• cu autorizaţie tehnică generală nr. Z-40.22-380
• aprobat pentru depozitarea substanţelor periculoase
şi a substanţelor corozive
• depozitarea în siguranţă a butoaielor de 200 l, indoor şi
outdoor
• cuvă de retenţie, grătar perforat şi acoperiş din
polietilenă (PE)
• cuvă de retenţie constituită pentru a permite accesul cu
stivuitorul din ambele laturi ale depozitului
• acoperişul are 4 locare pentru ancorarea de podea/sol
• cu 2 jaluzele robuste şi flexibile pentru accesul din
ambele părţi (se poate deschide ori din faţă ori din spate)
• 2 compartimente de stocare pe peretele interior
• se poate închide cu lacăt
• rezistenţă chimică ridicată la medii agresive

Tip PE 250-2-GH cu capac, pentru depozitarea a maxim 2 butoaie de 200 l

Sistem de închidere (lacătul nu este inclus)

Tip PE 250-4-GH cu capac, pentru depozitarea
a maxim 4 butoaie de 200 l

Tip PE 250-2-GH cu capac, pentru depozitarea
a maxim 2 butoaie de 200 l

Depozit butoaie din PE*
Capacitatea cuvei l

Capacitate

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

Cod produs

Depozit de butoaie PE 250-2-GH

Denumire

224

2 butoaie de 200 l

156.5 x 99.5 x 211

111

8933

Depozit de butoaie PE 250-4-GH

242

4 butoaie de 200 l

156.5 x 162 x 211

157

8934

140

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SUBSTANŢE
CHIMICE

STAŢII DE COLECTARE SUBSTANŢE PERICULOASE

Staţiile de colectare substanţe periculoase cu
podea rulantă, din plastic întărit cu fibră de
sticlă (GRP), oferă o soluţie de depozitare
sigură pentru diferite containere şi lichide.
Cuva de retenţie din GRP, încorporată, cu
pereţi antistopire se poate folosi la orice tip de
lichid clasificat ca poluant pentru apă.

Braţe amortizate cu gaz,
pentru deschidere uşoară

Acoperişul, cu închizătoare dotat cu
amortizoare pneumatice, se poate deschide
larg, pentru o încărcare şi descărcare uşoară.
Rezervolul se poate utiliza şi în aer liber,
pentru că este dotat cu cadru galvanizat şi
podea rulantă. Acesta este protejat prin
patentul P 38 01 810.1-09.
Autorizaţie tehnică generală Z-40. 12 -228
DIBt-Berlin.

Staţie de colectare substanţe periculoase, cu podea rulantă pentru instalare în aer liber

Staţiile de colectare substanţe periculoase
cu podea cu gratăr din plastic întărit cu fibră
de sticlă. Podeaua are gratar şi cadru din
oţel galvanizat.
Autorizaţie tehnică generală Z-40.12-228
DIBt-Berlin.

Staţie de colectare substanţe
periculoase cu grătar din oţel
pentru instalare în aer liber şi
raft de butoi ca accesoriu.

Staţie de colectare
substanţe periculoase cu
grătar din oţel pentru
instalare în interiorul
clădirilor şi raft de butoi ca
accesoriu.

Staţie de colectare substanţe
periculoase cu podea rulantă pentru
instalare în interiorul clădirilor, fără
acoperiș.

Staţiile de colectare substanţe periculoase
din tablă de oţel sunt autorizate pentru depozitarea substanţelor poluante, atât pentru
apă, cât şi pentru depozitarea substanţelor
inflamabile (A I, A II, A III şi B) în exterior.
Construcţia robustă şi blocabilă oferă o
soluţie de depozitare universală.
Cu aprobare tehnică generală.
Înălţimea de la sol de 100 mm permite
manipularea cu motostivuitorul.
Staţie de colectare, utilizată în exterior

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SUBSTANŢE
CHIMICE

STAŢII DE COLECTARE SUBSTANŢE PERICULOASE

Staţii de colectare substanţe periculoase din GRP* cu podea rulantă
Versiunea cu cuvă încorporată

Suprafată cm (lung. x lăţ.)

Înălţime cm

Greutate cca. kg

Cod produs

211

90

3339

138

65

3340

pentru instalarea în exterior (cu acoperiș)
model standard 200 l

150 x 85
pentru instalare în interior (fără acoperiș)

model standard 200 l

150 x 85

Staţii de colectare substanţe periculoase din GRP* cu podea cu grătar
Versiunea cu podea cu gratar, Volum de captare 200 l

Suprafată cm (lung. x lat.)

Inălţime cm

Greutate cca. kg

pentru instalarea în exterior (cu acoperiș)

150 x 85

211

85

Cod produs
3412

pentru instalare în interior (fără acoperiș)

150 x 85

138

60

5229

Accesorii pentru Staţiile de colectare substanţe periculoase cu podea rulantă
Descriere

Suprafată cm (lung. x lat.)

Inăltime cm

Greutate cca. kg

Cod produs

22

3343

palet mobil, galvanizat, cu podea rulantă, pentru transportul butoaielor pline pentru...
staţie de colectare cu volum de captare de 200 l

46 x 65

32

Accesorii pentru Staţiile de colectare substanţe periculoase cu podea rulantă și cu grătar
Descriere

Greutate cca. kg

Cod produs

0

Robinet bilă 1/2”, din alamă, în unghi de 90

1

3775

Robinet bilă 3/4”, din alamă, în unghi de 900

1

3776

Componente pentru dotarea ulterioara a Staţiilor de colectare :

Cod produs

Acoperişul se poate închide, inclusiv braţele, potrivit pentru produsele 3340 şi 5229

3341

Broască simultană (toate se inchid/deschid cu aceeaşi cheie)

5643

Staţii de colectare din tabla de oţel
Descriere

Dim. exterioare cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Dim. interioare cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Încărcare kg

Greutate cca. kg

Cod produs

EW2-GH/VbF galvanizat cu volum de
captare de 225 l pentru depozitarea a max.
2 butoaie de 225 l

142 x 89 x 151

138 x 85 x 107

1000

212

7597
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SUBSTANŢE
CHIMICE

RECIPIENŢI DE COLECTARE PENTRU INTERIOR
Cutii pentru baterii uzate
Ideale pentru depozitare şi transport
• din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
• cutiile sunt foarte rezistente la acizi
• stivuibile şi transportabile în siguranţă
• capacitatea de încărcare a unei cutii individuale
este de 600 kg, iar în stivă, 450 kg per cutie
• este permisă stivuirea a maxim 7 cutii
• autorizat pentru transportul bateriilor uzate în
conformitate cu ADR 4.1.4.1 P80 1 a
• echipat cu 3 tălpi de sanie
• marcaj UN corespunzator clasei de risc

Cutie pentru baterii uzate
Capacitate l

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

Cod produs

610

120 x 100 x 76

41

8322

Accesorii pentru cutii baterii uzate
Denumire

Dimensiuni cm (lung. x lat. x inal.)

Dimensiuni cca. kg

Cod produs

Capac pentru cutie 610

121.5 x 101.5 x 6

7

8086

RECIPIENŢI DE COLECTARE PENTRU
INTERIOR ȘI EXTERIOR

SUBSTANŢE
CHIMICE

Cutie pentu acumulatori uzaţi auto
• fabricat din plastic întărit cu fibră de sticlă, permite depozitarea curată a acumulatorilor vechi
de automobile
• aprobat pentru transport, în conformitate cu ADR 4.1.4.1 P80 1 A
• cu două aerisiri şi un cadru cu picioare din oţel galvanizat pentru utilizarea în condiţii de
siguranţă
• toate manerele și garniturile din oţel inoxidabil
• pe podeaua recipientului este amplasat un grătar din lemn
• capac dotat cu cârlig cu autoblocare, care se poate încuia
• marcaj UN corespunzător clasei de risc

Cutie pentru acumulatori uzaţi
Capacitate l

Dimensiuni exterioare cm (lung. x lat. x inal.)

Greutate cca. kg

Cod produs

200

89 x 59 x 81

23

3396

400

120 x 80 x 81

37

3397

700

134 x 99 x 110

50

3983

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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ABSORBANŢI CEMOSORB UNIVERSAL ȘI ULEI

Cu absorbanţii Cemosorb obţineţi o performanţă
ridicată în absorbţia și împiedicarea împrăștierii
scurgerilor accidentale de materiale și substanţe
periculoase.
Absorbantul Cemsorb universal gri
Absorbantul Cemsorb universal gri a fost
conceput pentru a absorbi orice tip de lichid. Nu
recomandăm folosirea lor pe suprafaţa apelor.
Vă rugăm folosiţi acest tip de absorbant pentru
absorbţia unor cantităţi mici de fluide tehnice.

ULEI

100 l ulei (80 kg)
Necesarul de lianţi

Lavete absorbante
din polipropilenă

Granule minerale
calcinate

Siliciu

Absorbantul Cemsorb ulei albastru
Absorbantul Cemosorb ulei albastru a fost
conceput pentru absorbţia petrolului și a
produselor derivate din aceasta. Acest absorbant
este hidrofib, nu absoarbe apa.
Avantaje:
• absorbanţii Cemsorb absorb până la de 18 ori
greutatea proprie
• absorbanţii Cemsorb sunt rapid și uşor de
folosit. Doar plasaţi-l pe lichidul vărsat iar acest
lichid este absorbit rapid. Zona afectată sau de
lucru este astfel curăţată rapid și poate fi folosită
din nou
• datorită valorii sale energetice mari, pot fi
incinerate ușor.
Avantaj:
Cu absorbanţii Cemsorb, puteţi scădea cu până la 70% costurile decontaminării zonei, comparativ cu alţi absorbanţi.
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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ABSORBANŢI CEMOSORB UNIVERSAL ȘI ULEI

a

ULEI

c

b

d

e

f

Absorbanţi Cemsorb
Greutate
cca. kg/
ambalaj

Ulei
(albastru)

Universal
(gri)

Cod produs

Cod produs

100 lavete/ cutie

6

8793

8794

32

2 role/ cutie

9.6

8795

8796

40 x 2500

10

1 rola/ cutie dozatoare

3.5

-

8797

103

80 x 3000

24

1 covor / cutie

10.9

-

8798

e. Minirulou absorbant Cemsorb

80

ø 7.5 x 120

-

20 rulouri/ cutie

8

8799

8800

f. Capac absorbant pentru butoi Cemsorb

31.5

ø 56

6.15

25 buc./pungă de plastic

2.1

-

8803

Capacitate
absorbţie l /
ambalaj

Dimensiuni
cm

a. Lavete Cemsorb
heavy weight perforate în lăţime

113

40 x 50

20

b. Rola de lavete Cemsorb
heavy weight perforate încrucişat

180

40 x 4000

c. Rola de lavete Cemsorb heavy weight
multiplu perforată

48

d. Covor Chemsorb heavy weight
antiderapant, rezistent, armat

Denumire

Suprafaţă
m2 / ambalaj

Număr buc./ ambalaj

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SUBSTANŢE
CHIMICE

KITURI DE URGENŢĂ CEMSORB

Troller urgenţă Cemsorb

Set avarie

Kituri de urgenţă
Cutie de urgenţă Cemsorb universal

Kituri de urgenţă Cemsorb

Denumire

Descriere continuţ

Cpacitate
absorbţie l /
ambalaj

Dimensiuni cm
(lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate
cca. kg/
ambalaj

Ulei
(albastru)

Universal
(gri)

Cod produs

Cod produs

a. Set avarie
Cemsorb

1 pereche de mănuşi, 3 saci pentru deşeuri, 35
lavete 40 x 50 cm, 3 minirulouri, 1.20 x 7.5 cm, 1
rulou 3m x 7.5 cm, 2 perene, 10 lavete curăţare

75

50 x 50 x 25

7.5

8806

8807

b. Kit de urgentă
Cemsorb

1 pereche de mănuşi, 2 saci pentru deşeuri, 32
lavete 30 x 30 cm, 1 minirulou absorbant 1.20 m x
7.5 cm , 5 lavete de curăţare

20

32 x 32 x 16

2

8804

8805

c. Troller de
urgenţă Cemsorb

1 cutie stabilă PE (10133) , 100 buc. lavete
universale (8794), 20 rulouri universale (8800), 1
buc. kit de urgenţă Cemsorb (8805)

197

80 x 60 x 53

32

-

10014

d. Cutie de
urgenţă Cemsorb

1 cutie stabilă PE (8615), 100 buc. lavete universale
(8794), 20 minirulouri universale
(8800), 1 buc. Kit de urgentă Cemsorb (8805)

197

120 x 60x 54

35

-

8543
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*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SUBSTANŢE
CHIMICE

CURĂTĂŢOR DE CIZME PE*

• fabricat din polietilenă rezistentă de înaltă calitate
• 3 perii fixe și una mobilă, conectate la apă
• flanşa conectare apa 1/2
• ţevi din oţel inoxidabil
• cu recipient de colectare și scurgere separată a apei reziduale
• cu mânere integrate

Vană pentru colectarea și
evacuarea apei murdare

Orificiu eliminare apă murdară 1 1/2

Ţevi din oţel inoxidabil

Curăţător de cizme din polietilenă
Descriere

Dimensiuni cm (lung. x lăţ. x înăl.)

Greutate cca. kg

Cod produs

Curăţător de cizme din polietilenă

52 x 47 x 90

15

10101

*GRP= plastic întărit cu fibră de sticlă .PE=polietilenă
Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Iarnă

SĂRĂRIŢE PENTRU SUPRAFEŢE MICI ȘI MEDII

SW20-P
SW20-E
SW35-E
SW50-E

Caracteristici:
• adecvate pentru suprafeţe mici și medii
• rezervor pentru 20-35-50 litri de material,
confecţionat din material plastic, rezistent
• construcţie solidă, cadrul și axul din inox, mâner
reglabil în înălţime și lungime
• roţi cu cameră (exceptând modelul 20-P), cu
diametrul de 260 mm, construcţie robustă
• împrăştiere continuă, cu posibilitate de alegere a
intensităţii
• lăţimea de împrăştiere de la 1-4 metri, în funcţie de
viteza de rulare.

Picior

Mâner reglabil

Împrăştietor

Model

Raza de imprăştiere m

Trepte de împrăştiere

Greutate (kg)

Cod Produs

Sărăriţă SW20-P

de la 1 la 4

6

8

8907

Sărăriţă SW20-E

de la 1 la 4

6

9

8063

Sărăriţă SW25-E

de la 1 la 4

6

9,5

8064

Sărăriţă SW50-E

de la 1 la 4

6

15

10020

Accesorii
Potrivit pentru

150

Cod produs

Capac pentru sărăriţa SW 20-P şi pentru sărăriţa SW 20-E

7884

Capac pentru sărăriţa SW 35-E

7885

Capac pentru sărăriţa SW 50-E

10021

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Iarnă

SĂRĂRIŢE PENTRU SUPRAFEŢE MEDII
Sărăriţele SW-20 C și SW-35

Noul compozot din plastic,
din care sunt fabricate aceste
sărăriţe le conferă mai multe
funcţionalităţi:
• pentru folosirea în spaţii
comerciale şi necomerciale
• pentru diverse materiale de
împrăştiat
• design durabil
• cadru din compozit şi rezervor
din polietilenă
• osie din inox
• roţi de iarnă
• picior de sprijin rabatabil
• cantitate de împrăştiere
ajustabilă
• filtru integrat

Osie din inox

Modul de ajustare a
Limitator de
cantităţii de împrăştiere împrăştiere

Filtru

Model

Raza de imprăştiere m

Trepte de împrăştiere

Greutate (kg)

Cod Produs

Sărăriţă SW 20-C

de la 1 la 4

6

9

10642

Sărăriţă SW 35-C

de la 1 la 4

6

10

10643

Accesorii
Potrivit pentru

Cod produs

Capac pentru SW 20-C

7884

Capac pentru SW 35-C

7885

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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SĂRĂRIŢE PENTRU SUPRAFEŢE MARI
Sărăriţă SW 200 și SW 300
Sărăriţe cu rezervoare din polietilenă PE
• pentru diferite materiale și cu diferite lăţimi
de răspândire
• construcţie robustă, transport cu carcasă
din aluminiu
• cadru din oţel vopsit
• toate piesele, care sunt în contact cu
mediul, sunt din oţel inoxidabil sau din
material plastic
• rata de răspândire, direcţia de împrăştiere
și răspândirea sunt reglabile
• cauciuc cu jante de 16 x 6.5 anvelope
pneumatice, cu profil de iarnă
• livrate în module pre-asamblate

Dispozitiv anticompresie

SW 200

Roată decuplabilă

Model

Rază de împrăştiere

SW 300

Disc de împrăştiere ajustabil din inox

Trepre de împrăştiere

Greutate (kg)

Cod Produs

Sărăriţă SW-200 (capacitate 200 l) pentru suprafeţe mari

până la 5 m

10

80

10205

Sărăriţă SW-300 (capacitate 300 l) entru suprafeţe mari

până la 5 m

10

85

10206

Accesorii
Potrivit pentru

152

Cod produs

Limitator de împrăştiere ajustabil pentru sărăriţele SW 200 şi SW 300

10207

Telecomanda pentru sărăriţele pentru SW 200 şi SW 300

10208

Capac pentru sărăriţele SW 200 şi SW 300

10210

Cuplă de 2`` sărăriţele SW 200 şi SW 300

10209

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

Iarnă

SĂRĂRIŢE PENTRU SUPRAFEŢE MARI
Sărăriţă SA-130
Caracteristici:
• pentru zone mari de
împrăştiere (de până la 5 m)
• construită din cadru de otel
vopsit
• recipient din plastic cu capac
• fixare în 3 puncte
• capacitate de 130 l
• acţionat de arbore (inclus în
pachet)

Model

Raza de imprăştiere m

Trepte de împrăştiere

Greutate (kg)

Cod Produs

Sărăriţă SA-130

până la 5

10

35

8173

Accesorii
Potrivit pentru

Cod produs

Limitator de împrăştiere ajustabil pentru sărăriţa SA - 130

7291

Telecomanda pentru sărăriţa SA - 130

8290

Sărăriţă SA-260
Caracteristici:
• pentru zone mari de împrăştiere (de până la 5 m)
• baza rezervorului este construit din oţel vopsit
• vârful (partea de sus a rezervorului) este construit din plastic
• fixare în 3 puncte
• capacitate de 260 l
• acţionat de arbore (inclus în pachet)

Model

Raza de imprăştiere m

Trepte de împrăştiere

Greutate (kg)

Cod Produs

Sărăriţă SA-260

până la 5

10

54

10278

Potrivit pentru

Cod produs

Limitator de împrăştiere ajustabil pentru sărăriţa SA - 260

10279

Capac pentru sărăriţa SA - 260

10280

Sită pentru sărăriţa SA - 260

10281

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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CUTII PENTRU MATERIAL ANTIDERAPANT
Durata 0r pentru material antiderapant
din fibră de sticlă depăşeste cu mult 10 de
ani. Cele mai vechi containere pentru material antiderapant sunt amplasate deja de
mai mult de 40 ani pe marginea drumurilor și sunt expuse la vânt și intemperii.
Datorită vandalismului în creştere
înregistrat în orașe, școli și în locurile
publice, s-a creat și un capac special care
rezistă acestei forţe distructive și care e
dintr-un material deosebit de rezistent la

lovituri și de o grosime mai mare.
Astfel, garanţia acestor cutii e de 10 ani.
Alte avantaje:
• containerul și capacul sunt din fibră de
sticlă
• rezistenţe la coroziune și intemperii
• sistem de închidere cu arc din oţel
inoxidabil, cu autoînchidere
• deschidere simplă atât din afară cât și
din interior
• manipulare simplă și sigură

• depozitare economică (pot fi stivuite)
• disponibile în mai multe culori
• cu sau fără fantă de extragere a
materialului antiderapant
• de la 400 la 700 l cu balamale
demontabile pentru capace, iar de la 1100
la 2200 cu foarfeca de ridicare din oţel
inoxidabil. Sistemul de închidere este cu
arc pentru deschiderea simplă din
exterior și de la interior

Cutii pentru material antiderapant PLUS 3

Cutii verzi, fără fantă de extragere si de motostivuitor

Cutii stivuite

Cutii gri, fără fantă de extragere si de motostivuitor

Cutie gri, cu fante pentru extragere si motostivuitor

Cutie gri, fără fante

Volum l

Dimensiuni cm

Cu sau fără fantă de
extragere

Cu sau fără fantă pentru
motostivuitor

Greutate kg

Cutie gri
Cod Produs

Cutie verde
Cod Produs

100

89 x 60 x 34

fără

fără

8,3

10564

10573

200

89 x 60 x 64

fără

fără

11,3

10565

10574

200

89 x 60 x 64

cu

fără

12,5

10566

10575
10576

200

89 x 60 x 69

fără

cu

12,8

10567

200

89 x 60 x 69

cu

cu

14

10568

10577

400

121 x 82 x 67

fără

fără

20,4

10569

10578

400

121 x 82 x 67

cu

fără

21,6

10570

10579

400

121 x 82 x 68

fără

cu

21,4

10571

10580

400

121 x 82 x 68

cu

cu

22,6

10572

10581
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Iarnă

CUTII PENTRU MATERIAL ANTIDERAPANT
Cutii pentru material antiderapant PLUS 3

Cutie verde, cu fante pentru extragere
Volum l

Dimensiuni cm

Cutie gri, cu fante pentru extragere

Cu sau fără fantă de
extragere

Cutii galbenă, fără fante

Greutate kg

Cutie gri
Cod Produs

Cutie verde
Cod Produs

Cutie galbenă
Cod Produs

200

89 x 59 x 67

fără

12

10467

10471

8622

400

120 x 80 x 72

fără

22

7320

7429

8623

550

134 x 99 x 78

fără

26

7322

7431

-

cu

28

7323

7432

-

700

134 x 99 x 96

fără

30

7324

7433

-

1100

163 x 121 x 101

1500

184 x 143 x 104

2200

213 x 152 x 124

cu

32

7325

7434

-

fără

50

7435

7441

-

cu

52

7436

7442

-

fără

70

7437

7443

-

cu

72

7438

7444

-

fără

92

7439

7445

-

cu

94

7440

7446

-

Suport din oţel galvanizat pentru stabilitate
Potrivit pentru

Greutate

Cod produs

100

8

7784

200

10

7786

400

12

7788

550

16

7789

700

16

7790

1100

25

7591

1500

42

8010

2200

48

8011

Greutate

Cod produs

100

8

7784

200

10

7786

400

12

7788

550

16

7789

700

16

7790

1100

25

7591

1500

42

8010

2200

48

8011

Suport din oţel galbanizat cu roţi, pentru transport
Potrivit pentru

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA
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Iarnă

LOPEŢI DE ZĂPADĂ
Lopeti PP rezistente la coroziune
Caracteristici:
• Din polipropilenă, cu greutate redusă
și rezitentă ridicată
• Rezistente la coroziune
• Suprafata nu este aderentă
• Stabilizate la UV
• Ideale pentru manipularea materiale
agresive, cum ar fi sarea de pe drum
• Acestea sunt utilizate în agricultură,
în industria alimentară etc.

Produs

Dimensiuni

Lungime totală

Greutate (kg)

Cod Produs
7964

Lopată PP01

19 x 14 x 7.5

31

0.2

Lopată PP02

23 x 17 x 9

36

0.3

7965

Lopată cu mâner în formă de D -PP03

31.5 x 25 x 4

98

1.1

7966

Lopată cu maner în formă de D - PP04

35 x 26 x 8

105

1.4

7967

Lamă de zăpadă cu coadă de aluminiu din fibră de sticlă cu muchie protectoare
Caracteristici:
• Pentru utilizare profesională
• Marginile laterale ridicate
• Mâner oval din aluminu sigur la
prindere
• Mâner D pentru împingere din
2 componente cu învelitoare din
material plastic
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Denumire

Dimensiuni

Lungime

Cod Produs

Lopată Cu lamă de fibră de sticlă

56 x 36

161

10064

Specificaţiile tehnice şi preţurile afişate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA

