
NÁDOBY NA SKLADOVÁNÍ 
Nabízíme široké spektrum kovových nádob urèených pro skladování a transport materiálu i odpadu. Vyrábíme
výklopné, stohovatelné ... s možností výbìru povrchové úpravy v rùzných barvách nebo zinkování.
 
Zákazník si mùže objednat standardní nádoby (viz tento produktový list) nebo zvolit variantu “na objednávku”, 
kde si dle dodaných výkresù mùže nechat vyrobit nádoby dle vlastních pøedstav.               .                    

Naši konstruktéøi rádi pomohou s navržením èi doladìním požadovaného zboží.
 

Rozmìry:                  800 x 1200 x 1000 mm
Hmotnost:                130 kg
Objem:                      800 l
Nosnost:                   660 kg
Stohovatelnost:       ano/3 na sebe
Materiál: 
dno:                           ocelový plech tl. min. 2 mm 
adaptéry:                  ocelový plech tl. 5 mm
pletivo s výztuhou: plech tl 3 mm

Na výbìr je ze 3 variant výklopu:
• pevný - bez možnosti sklápìní stìn (oznaèení A)
• výklopný - sklápìní 1/2 stìny (oznaèení B)
• výklopný - sklápìní 1 celé stìny (oznaèení C)
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GITTERBOXY - KLECE

Na obr. varianta B

Rozmìry:                  1950 x 1264 x 1000 mm
Hmotnost:                300 kg
Objem:                      1200 l
Nosnost:                    1000 kg
Stohovatelnost:        ne
Materiál:                    ocel 11373

Kontejnery jsou robusní a masivní, což zaruèuje
jejich dlouhou životnost.
Rám slouží pro snadnou manipulaci vysokozdvižným
vozíkem.

Díky pohodlnému a bezpeènému  ovládání 
mùžete zefektivnit Vaše pracovní procesy.
 

Výrobek je samovýklopný nárazníkem nebo lze 
ovládat pákou.

VÝKLOPNÉ KONTEJNERY 
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NÁDOBA O OBJEMU 370 L
Rozmìry:                  1200 x 800 x 600 mm
Hmotnost:                80 kg
Objem:                      370 l
Nosnost:                   1000 kg
Stohovatelnost:       ano
Materiál: 
stìny + dno:             ocelový plech tl. 2 mm 
nohy - oka:               ocelový plech tl. 4 mm

Na výbìr je ze 3 variant výklopu:
• pevný - bez možnosti sklápìní stìn (oznaèení A)
• výklopný - sklápìní 1/2 stìny (oznaèení B)
• výklopný - sklápìní 1 celé stìny (oznaèení C)

 

VÝSYPNÉ KONTEJNERY

NÁDOBA O OBJEMU 2000 L
Rozmìry:                  3000 x 1000 x 1000 mm
Hmotnost:                400 kg
Objem:                      2000 l
Nosnost:                   1000 kg
Stohovatelnost:       ano - prázdná
Materiál: 
vrata + dno:             ocelový plech tl. 2 mm 
stìny + èelo:            ocelový plech tl. 1,5 mm

NÁDOBA O OBJEMU 1350 L
Rozmìry:                  2000 x 1000 x 1000 mm
Hmotnost:                310 kg
Objem:                      1350 l
Nosnost:                   1000 kg
Stohovatelnost:       ano - prázdná
Materiál: 
vrata + dno:             ocelový plech tl. 2 mm 
stìny + èelo:            ocelový plech tl. 1,5 mm

NÁDOBA O OBJEMU 6000 L
Rozmìry:                  3800 x 1400 x 1400 mm
Hmotnost:                630 kg
Objem:                      6000 l
Nosnost:                   2500 kg
Stohovatelnost:       ne
Materiál: 
vrata + dno:             ocelový plech tl. 2 mm 
stìny + èelo:            ocelový plech tl. 1,5 mm

Ohradové bedny - malé výsypné kontejnery
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