
73    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Type 2020 
met span- 
gordel  voor 
2 vaten à 200 
liter (optie)

Type 2004

Opties
 �houder met spangordel voor 1 of 2 vaten à 200 
liter
 � verzinkte vatenrekken type FA
 �opsteekbare draaisteunen type RA
 � verzinkte blikkenrekken type GR 

opVangBakken type seRie 2000

Typ 2008 Type 2010

Type 2040

Type 2028

Type 2026

Type 2042

Type 2043

Type 2041

Type max. aantal 
(200 liter vaten) 

afwerkingen rooster wielen en 
duwstag

maten (LxBxH) 
(mm)

opvang- 
volume (l)

gewicht 
gelakt/verz. (kg)

2004 / 2005 1 gelakt / verzinkt met met   800 x    800 x 615 221 70 / 75
2008 / 2009 - gelakt / verzinkt - - 1200 x    800 x 260 243 46 / 51
2010 / 2011 2 gelakt / verzinkt met - 1200 x    800 x 260 240 67 / 72
2020 / 2021 2 gelakt / verzinkt met met 1200 x    800 x 510 240 81 / 87
2026 / 2027 - gelakt / verzinkt - - 1200 x  1200 x 185 259 54 / 60
2028 / 2029 4 gelakt / verzinkt met - 1200 x  1200 x 185 255 84 / 90
2040 / 2041 - gelakt / verzinkt - - 2400 x    800 x 250 279 71 / 78
2042 / 2043 4 gelakt / verzinkt met - 2400 x    800 x 250 273 113 / 120

Opslag van 1 tot 4 vaten à 200 liter 
 
Uitvoering

 � constructie van 3 mm plaatstaal
 �met/zonder steunpoten, 100 mm onderijdhoogte
 �met/zonder verzinkt rooster
 �met/zonder wieluitvoering, 2 zwenk- en 2 draag-
wielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één 
zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte  
220 mm en duwstang 

Opties zie pagina 83

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l
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opVangBakken type Wm/Wo
Opslag van 1-4 vaten à 200 liter of 
kleine blikken

Type WM-2/200

Uitvoering

 � constructie van 3 mm plaatstaal
 �100 mm onderrijdhoogte
 � ransportabel met palletwagen en 
vorkheftruck
 

Type WM 
 �met verzinkt rooster  
 

Type WO 
 � zonder rooster

Type WM-4/200

Type max. aantal 
(200 liter vaten)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
(kg)

WM-2/200 2 1200 x   800 x 360 240 72
WM-4/200 4 1200 x 1200 x 285 255 91
WM-4/400 4 1200 x 1200 x 415 426 103
WO-2/200 - 1200 x   800 x 360 243 51
WO-4/200 - 1200 x 1200 x 285 259 62
WO-4/400 - 1200 x 1200 x 415 444 74

Opties
 � verzinkte vatenrekken type FA
 �opsteekbare draaisteunen type RA 
voor het positioneren van de vaten
 � verzinkte blikkenrekken type GR 

Type WO-2/200

Type WO-4/200

Opties zie pagina 83

    Afwerking: vuurverzinkt

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l



75    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

moDule-opVangBak type maW
Opslag van 1 tot 2 vaten à 200 liter of 
kleine blikken

Uitvoering 
 � constructie van 3 mm plaatstaal
 �100 mm onderrijdhoogte
 �opvangvolume 242 liter
 � individueel uit te breiden

Opties
 �Module 1  
rooster met opleggers 
 �Module 2 
2 zwenk- en 2 draagwielen van 
polyamide Ø 100 mm, waarvan één 
zwenkwiel met vergrendeling - bouw-
hoogte 125 mm, verzinkt duwstang
 �Module 3 
2 glij-ijzers
 �Module 4  
vatenrek Type FA 200-1 voor de  
liggende opslag van 1 vat à 200 liter,
als bouwpakket aangeleverd 
 �Module 5  
opsteekbare draaisteun type RA voor 
het positioneren van de vat
 �Module 6  
ommanteling met afsluitbare deur 
(vloeistoffen met vlampunt > 55° C)

Module 1 

Module 2

Module 3 

Module 5 Module 6 
(met opvangbak en module 1)

Opvangbak 
gelakt 

Opvangbak
vuurverzinkt 

Type maten (LxBxH)
(mm)

gewicht (kg)
gelakt/verzinkt

MAW opvangbak 1295 x   735 x   365 50 / 54
Modul 1 rooster + opleggers   713 x 1230 x     30 -- / 19
Modul 2 verzinkt duwstang + wielen   635 x     60 x   950 -- /   7
Modul 3 glij-ijzers 1275 x     80 x     95 14 / 15
Modul 4 verzinkt vatenrek FA 200-1   540 x   775 x   445 -- / 13
Modul 5 verzinkt draaisteun RA 200   320 x   720 x     75 -- /   7
Modul 6 verzinkt ommanteling 1295 x   740 x 1450 -- / 89

Module 4 

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l



76     Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Zonder certificering
2 mm 

max. aantal 
(200 liter vaten)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvang- 
volume (l)

draagkracht 
(kg)

gewicht 
gelakt (kg)

PWE 200-2  2 1200 x   800 x   360 245 480 44
PWE 200-4  4 1200 x 1200 x   285 261 960 54
PWE 400-4  4 1200 x 1200 x   410 440 960 63

Volgens Duits
regelement 3 mm

max. aantal 
(200 liter vaten)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvang- 
volume (l)

draagkracht 
(kg)

gewicht 
gelakt (kg)

PW 200-2  2 1200 x   800 x   360 242   600 59
PW 200-4  4 1200 x 1200 x   285 257 1200 72
PW 400-4  4 1200 x 1200 x   410 435 1200 86

pRoFielBakken type pW  
Opslag van max. 4 vaten à 200 l, ook 
te combineren met 60 liter vaten

Uitvoering
 � constructie van 3 mm plaatstaal
 �profielen als plaatsingsvlak
 �100 mm onderrijdhoogte
 � stapelbaar

Type PW 
 
 
 
 

 � constructie van 3 mm plaatstaal
 � volgens Duitse regelgeving

Type PWE
 � constructie van 2 mm plaatstaal
 �op lekdichtheid getest! Echter zonder 
certificaat!

Type PW 200-2 

Type PW 200-4 

Type PWE 400-4 

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4



77    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

opVangBakken type as/ast/aW-F
Opslag en aftappen van 1 tot 2 vaten à 
200 liter of kleine blikken  

Uitvoering
 � constructie van 3 mm plaatstaal
 � verzinkt rooster 
 � randprofilering als roostersteun

Type AS 
 � verzinkte vatenrekken type FA
 �100 mm onderrijdhoogte

Type AS-G
 � zoals Type AS, echter met 3-zijdige 
spatbeschermwand van verzinkt staal
 �100 mm onderijdhoogte

Type AST 
 � verzinkt vatenrek type FA 200-1
 �2 zwenk- en 2 draagwielen van 
polyamide Ø 180 mm, waarvan één 
zwenkwiel met vergrendeling - bouw-
hoogte 220 mm
 �duwstang 

Type AW-F 
 �2 zwenk- en 2 draagwielen van 
polyamide Ø 180 mm, waarvan één 
zwenkwiel met vergrendeling - bouw-
hoogte 220 mm
 �duwstang 

Appui embrochable à rouleaux type RA Rayons pour petits récipients type GR-C

Opties
 � voor type AS/AST: opsteekbare  
draaisteunen type RA voor het  
positioneren van de vaten
 � voor type AW-F: houder met  
spangordel

Type max. aantal 
(200 liter vaten)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
gelakt (kg)

AS-1 1 1200 x   800 x   835 263 87
AS-2 2 1200 x 1200 x   755 304 110
AS-G 1 1   920 x 1410 x 1495 241 173
AS-G 2 2 1410 x 1410 x 1435 268 235
AST 1 1200 x   800 x   570 263 97
AW-F 1 1 1200 x   800 x   570 241 91
AW-F 2 2 1200 x   800 x   570 263 97

Type AS-2 

Type AS-1

Type AST

Type AW-F 2  
met houder en spangordel 
(optie)

Opties zie pagina 83

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l



78     Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Opslag van 1-5 vaten à 200 liter 

Uitvoering
 �optimale ruimtebenutting
 � lage bouwvorm
 �100 mm onderrijdhoogte
 � verzinkt rooster 
 

Opties
 � spatbeschermwand type SW
 � verzinkte vatenrekken type FA
 �opsteekbare draaisteunen type RA 
voor het positioneren van de vaten
 � verzinkte blikkenrekken type GR 

hoekopVangBakken type eW

Restlediging van stalen vaten 
 
Uitvoering

 �beveiliging voor 60/200 liter stalen 
vaten
 �handmatig zwenkbaar, max. 30 kg
 �opsteekbare, verzinkte afloopbak 
inclusief 3/4" aftapkraan 
 � vatzwenkinrichting verzinkt
 �opvangbak van 3 mm plaatstaal  
 

Opties
 � vatsleutel van roestvrij staal voor 
3/4“ en 2“ stopvaten

Vat-RestleDigeR type mR

Vatsleutel

Type max. aantal 
(200 liter vaten)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
gelakt (kg)

EW-3 3 1250 x 700 x 300 240 87
EW-5 5 1850 x 700 x 230 256 129

Type transport-maten (LxBxH) 
(mm)

opbouw-maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
gelakt (kg)

MR 842 x 800 x 415 1260 x 800 x 1230 233 61

Opties zie pagina 83

Type EW-3 met spatbeschermwand Type SW-3 en vatenrek Type FA 60-3 (opties)

Type EW-5

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l



79    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Opslag van 8 tot 12 vaten à 200 liter 

Uitvoering
 � constructie van 3 mm plaatstaal
 �100 mm onderrijdhoogte
 � verzinkt rooster

Type AW-8

opVangBakken type aW

Opties

 � verzinkte vatenrekken type FA
 �opsteekbare draaisteunen type RA 
voor het positioneren van de vaten
 � verzinkte blikkenrekken type GR 

Type AW-10 

Type AW-12 

Type max. aantal 
(200 liter vaten)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
gelakt (kg)

AW-8 8 2700 x 1300 x 205 340 194
AW-10 10 3280 x 1300 x 200 395 242
AW-12 12 3880 x 1300 x 200 470 277

Opties zie pagina 83

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l



80     Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Type max. aantal 
(200 l vaten / 1000 l IBC)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
gelakt (kg)

AW   450   4 / - 1460 x 1460 x   355 525 144
AW   800   4 / - 1460 x 1460 x   525 885 165
AW   1000   - / 1 1460 x 1460 x   620 1100 180
AW   1000-2   - / 2 2650 x 1300 x   435 1128 236
AW   1000-10F 10 / 2 2690 x 1650 x   375 1186 274
AW   1000-3   - / 3 3850 x 1300 x   340 1195 314
AWA 1000   - / 1 1460 x 1460 x 1083 1100 194
AWA 1000-2   - / 2 2650 x 1460 x   863 1128 280
AWA 1000-3   - / 3 3850 x 1460 x   780 1195 382

opVangBakken type aW/aWa  

Type AW 1000-3

Opslag van containers (IBC) of vaten

Uitvoering
 � constructie van 3 mm plaatstaal
 �100 mm onderrijdhoogte
 � verzinkt rooster

Type AW
 � zonder verhoging 

Typ AWA
 �met verhoging voor aftappen

Optie
 � vatenpalet type FP-2 (zie pagina 83) 

Speciale uitvoeringen leverbaar
 �bijv. roestvrij staal

Type AW 1000

Type AW 1000-10F

Type AWA 1000Type AWA 1000-2 met FP-2 (optie)

Type AW 1000-2

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l



81

Opties zie pagina 83

    Afwerking: roestvrij staal

Opties
 � rooster, verzinkt 
 � rooster van roestvrij staal  
 � verzinkte vatenrekken type FA
 �opsteekbare draaisteun type RA

Opslag van containers (IBC) of vaten 
met agressieve stoffen  

Uitvoering

 � constructie van 2 mm roestvrij staal  
 �100 mm onderrijdhoogte

opVangBakken Van RoestVRiJ staal type VaW 

Type VAW-1000-2 
met rooster (optie)

Type max. aantal 
(200 l vaten /1000 l IBC)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht (kg)
zonder/met rooster

VAW-1 1 / -   800 x   800 x 465 222 33 / 45
VAW-2 2 / - 1200 x   800 x 360 243 37 / 55
VAW-4/A 4 / - 1200 x 1200 x 285 259 42 / 66
VAW-4/B 4 / - 2400 x   800 x 250 279 54 / 91
VAW-1000 - / 1 1460 x 1460 x 620 1100 103 / 143
VAW-1000-2 - / 2 2650 x 1300 x 435 1100 125 / 189

Type VAW-1

Type VAW-2 
met rooster (optie)

Type VAW-1000 
met rooster (optie)

Type VAW-4/A 
met rooster (optie)

Type VAW-4/B 
met rooster (optie)

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l



8282     Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

opVangBakken type aW-sW
Veilige handeling van waterverontrei-
nigende stoffen, b.v. aftappen of
vullen van IBC‘s, vaten en blikken, of
het reinigen van met olie besmeerde
onderdelen

Opties 
 � verzinkte vatenrekken type FA
 �opsteekbare draaisteunen type RA 
voor het positioneren van de vaten
 � verzinkte blikkenrekken type GR 

Type AW 1000-2 SW met FA 200-2 en FA 60-3 

Uitvoering 

 � constructie van 3 mm plaatstaal
 �100 mm onderrijdhoogte
 � verzinkt rooster  
 � spatbeschermwand 3-zijdig van 
verzinkt staal, hoogte 1000 mm

Type max. aantal 
(200 l vaten/1000 l IBC)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht  
gelakt (kg)

2002/2003 SW 1 / -   800 x   800 x 1465 221 91
2018/2019 SW 2 / - 1200 x   800 x 1360 240 108
2032/2033 SW 4 / - 1200 x 1200 x 1285 255 135
2042/2043 SW 4 / - 2400 x   800 x 1250 273 179
AW 1000    SW - / 1 1460 x 1460 x 1620 1100 238
AW 1000-2 SW - / 2 2650 x 1300 x 1435 1100 308

Opslag van vaten of containers (IBC) 
met agressieve stoffen 
  

Uitvoering

 � constructie van 3 mm plaatstaal  
 �100 mm onderrijdhoogte
 �PE-kunststofbinnenbak
 � klemframe
 �  verzinkt rooster

opVangBakken type aW-pe

Type AW-2/PE

Type max. aantal  
(200 l vaten/1000 l IBC)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht  
gelakt (kg)

AW-1/PE 1 / -   812 x   812 x 468 202 84
AW-2/PE 2 / - 1212 x   812 x 363 230 99
AW-4/A/PE 4 / - 1212 x 1212 x 288 240 124
AW-4/B/PE 4 / - 2412 x   812 x 253 254 163
AW 1000/PE - / 1 1472 x 1472 x 623 1100 226
AW 1000-2/PE - / 2 2662 x 1312 x 438 1100 296

Opties 
 � verzinkte vatenrekken Type FA
 �opsteekbare draaisteunen Type RA 
voor het positioneren van de vaten
 � verzinkte blikkenrekken Type GR

Type 2018 SW

Opties zie pagina 83

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP)  
volgens 
StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieprocces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l



8383    Afwerkingen Type KAH: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Type transportmaten (LxBxH) 
(mm)

opbouwmaten (LxBxH) 
(mm)

gewicht 
(kg)

FA 60-1 vatenrek voor 1 x   60 liter vat   400 x 550 x 120   355 x 545 x 455 10
FA 60-2 vatenrek voor 2 x   60 liter vaten   800 x 550 x 120   755 x 545 x 455 14
FA 60-3 vatenrek voor 3 x   60 liter vaten 1200 x 550 x 120 1155 x 545 x 455 21
FA 200-1 vatenrek voor 1 x 200 liter vat   600 x 800 x 120   540 x 775 x 445 13
FA 200-2 vatenrek voor 2 x 200 liter vaten 1200 x 800 x 120 1155 x 775 x 445 19
RA 60 draaisteun voor 1 x   60 liter vat   295 x 487 x   77   4
RA 200 draaisteun voor 1 x 200 liter vaten   320 x 487 x   77   4
GR-A blikkenrek, 2 levels voor kleine blikken 900 x 700 x 80   600 x 698 x 900 22
GR-B blikkenrek, vatenrek voor 1 x 60 liter vat en 1 level voor kleine blikken 900 x 700 x 80   600 x 698 x 900 22
GR-C blikkenrek, 2 vatenrekken voor je 1 x 60 liter vat 900 x 700 x 80   600 x 698 x 900 22
FP-2 vatenpalet voor 2 x 200 liter vaten  1280 x 750 x 250 22
FP-3 vatenpalet voor 3 x 200 liter vaten 1670 x 775 x 200 30
KAH-5 jerrycan schenkhulp voor 1 x 5   liter jerrycan   360 x 270 x 520 5
KAH-25 jerrycan schenkhulp voor 1 x 25 liter jerrycan   520 x 375 x 780 6
KAH-60 jerrycan schenkhulp voor 1 x 60 liter jerrycan   520 x 470 x 820 8
Houder met spangordel voor 1 x 200 liter vat 2
Houder met spangordel voor 2 x 200 liter vaten 3

opties VooR opVangBakken

            Type FA 60-1                      Type FA 60-2 + Type RA 60                                Type FA 60-3

Type KAH-60 met opvangbak Type AW 60

 Type GR-A  Type GR-B  Type GR-C

 Type FA 200-1  Type FA 200-2 + Typ RA 200  Type FP-2

 � verzinkte vatenrekken type FA 60 
voor de liggende opslag en aftappen 
van 60 liter vaten, voor plaatsing op 
opvangbakken met rooster, levering 
als bouwpakket  

 � verzinkte opsteekbare draaisteunen 
type RA, voor het draaien van 60 of 
200 liter vaten, te plaatsen op vatenrek 
type FA 
 � verzinkte vatenrekken type FA 200 
voor de liggende opslag en aftappen 
van 200 liter vaten, voor plaatsing op 
opvangbakken met rooster, levering 
als bouwpakket  

 � verzinkte vatenpaletten type FP voor 
de liggende opslag van 200 liter 
vaten, 5-voudig stapelbaar, 
max. vorktandbreedte 150 mm 

 � verzinkte blikkenrekken type GR, 
verschillende uitvoeringen, levering 
als bouwpakket 

 � jerrycan schenkhulp type KAH, 
eenvoudig en zonder inspanning 
jerrycans van 5 tot 60 liter inhoud 
aftappen, constructie van plaatstaal 
als bouwpakket, voorbereid voor 
wandbevestiging 

 �houder  
met spang- 
ordel voor 
1 of 2  
vaten à  
200 liter

 Type KAH-5  Type KAH-25 met opvangbak Typ KGW



84     Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Vaten-stapelpaletten type Fsp
Vaten en emballage opslaan, stapelen
en transporteren met hefwagen,
heftruck of kraan 
 

Uitvoering

 � constructie van 3 mm plaatstaal 
 � 100 mm onderrijdhoogte
 � verzinkt rooster 
 � stapelhoeken met kraanogen
 �3-voudig stapelbaar
 � inrijdbeugels voor heftruckopname
 � ketting beveiliging 

Type FSP-G
 � spatbeschermwand 3-zijdig

Type FSP-D 

 �wanden van draadgaas

Type FSP-2 en FSP-2 G

Type max. aantal 
(200 liter vaten)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
gelakt (kg)

FSP-1 1   760 x   760 x 1590 223 93
FSP-2 2   920 x 1410 x 1495 241 138
FSP-4 4 1410 x 1410 x 1435 268 182
FSP-1 D 1   760 x   760 x 1590 223 103
FSP-2 D 2   920 x 1410 x 1495 241 153
FSP-4 D 4 1410 x 1410 x 1435 268 203
FSP-1 G 1   760 x   760 x 1590 223 112
FSP-2 G 2   920 x 1410 x 1495 241 161
FSP-4 G 4 1410 x 1410 x 1435 268 220

Type FSP-2 G  

Type FSP-2

Type FSP-1

Type FSP-4 D

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l



85    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

containeR-opVangBak type cW 
Opslag van afzetcontainers die gevuld 
zijn met afvalstoffen die besmeurd zijn 
met b.v. emulsies, koelsmeermidde-
len, remolie e.d., voor binnengebruik 
of onder een afdak 

Afzuigopening en indicatie van het vulniveau

Uitvoering 
 � voor afzetcontainers volgens “DIN 
30720“ tot 10 m³
 � robuuste staalconstructie
 �bakafdekking als bescherming tegen 
verontreiniging van de vloeistof
 �4 afzuigopeningen, die door een uit-
neembare zeef afgesloten worden en 
tevens als indicatie van het vulniveau 
gebruikt kunnen worden
 �met afzet verhoging, waardoor de 
container in een hoek van 5° komt te 
staan 
 �opneembaar met vorkheftruck
 �met kraanogen voor kraangebruik
 � eenvoudig te reinigen  

Speciale uitvoeringen leverbaar
 � bijv. voor afrolcontainers volgens  
“DIN 30722“

Type maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

oppervlakte- 
belasting (kg)

gewicht 
(kg)

CW 1 2300 x 2027 x 560 1015 20000 553
CW 2 2800 x 2027 x 560 1241 20000 675
CW 3 3300 x 2027 x 560 1467 20000 810

Andere afmetingen op aanvraag mogelijk !

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen met vlampunt > 55° C
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4



86     Afwerking: verzinkt

BoDemBescheRmBakken type BsW 21-24
Berijdbare bodembeschermbak voor 
opslag en aftappen van waterveront-
reinigende stoffen  

Uitvoering
 �bouwhoogte 78 mm
 � verzinkt rooster
 �draagkracht 5000 kg/m2

 �wielen draagkracht 500 kg
 �met palletwagen of heftruck berijd-
baar

Opties
 �oprijdplaten type AR 
 �oprijdhoek type AE
 � verzinkte kruisverbinders type KV
 � verzinkte bakverbinders type WV
 � verzinkte geleiders

BoDemBescheRm- 
Bakken type BsW 
121-126
Uitvoering

 � zoals bovenstaand, echter met een 
bouwhoogte van 123 mm

bodembeschermbakken oprijdplaten oprijdhoek kruisverbinder bakverbinders
Type BSW 21 BSW 22 BSW 23 BSW 24 AR 21 AR 22 AR 23 AE 24 KV 24 WV 21 WV 22 WV 23
maten (LxBxH) (mm) 1350x1350x78 1900x1350x78 2850x1350x78 2850x1900x78 1350x500x78 1900x500x78 2850x500x78 500x500x78 ø120 hoogte 20 1350x55x30 1900x55x30 2850x55x30
opvangvolume (l) 127 179 269 378 - - - - - - - -
gewicht (kg) 115 160 238 347 31 42 63 6 0,5 2 3 4

bodembeschermbakken oprijdplaten oprijdhoek
Type BSW 121 BSW 122 BSW 123 BSW 124 BSW 125 BSW 126 AR 121 AR 122 AR 123 AR 124 AE 124
maten (LxBxH) (mm) 500x500x123 1000x500x123 1000x1000x123 2000x1000x123 2500x500x123 2500x1000x123 500x1120x123 1000x1120x123 2000x1120x123 2500x1120x123 1120x1120x123
opvangvolume (l) 28 56 113 226 140 283 - - - - -
gewicht (kg) 25 46 80 155 111 187 26 50 97 120 23

bakverbinders kruisverbinder
Type WV 121 WV 122 WV 123 WV 124 KV 124
lengte (mm) 500 1000 2000 2500 ø 120 H 16

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieprocces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4



87    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 verzinkt

Opties
 �oprijdplaten type AR 
 �oprijdhoek type AE
 � verzinkte kruisverbinders type KV
 � verzinkte bakverbinders type WV
 � verzinkte geleiders

machine-opVangBakken type BsW
Bodembeschermtbakken voor  
machines

Uitvoering
 � klantgerichte planning 

Op maat is on
ze

standaar
d

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4



88     Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Diesel-tankplaats type taW
Tankplaats voor eigen diesel- en bio-
diesel tankinstallaties. Voor binnen-
gebruik of onder een afdak 

Uitvoering
 � robuuste staalconstructie
 �begaanbaar en anti-slip oppervlak 
 � verankering aan vaste ondergrond
 �berijdbare randdrempel, 3-zijdig 

Opties
 � aanrijdbeveiliging
 �geleidingsplaat voor wandafsluiting

Speciale uitvoeringen leverbaar 
 � individuele afmetingen
 � individueel aantal randdrempels
 �gelakt in verdere RAL-kleuren naar 
keuze 

Type TAW met aanrijdbeveiliging (optie)

Type TAW met aanrijdbeveiliging (optie)

Type maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
ca. (kg)

TAW 1 4000 x 2000 x  50 302 433
TAW 2 5000 x 2500 x  50 490 636
TAW 3 6000 x 3000 x  50 722 863
TAW-D 5000 x 2500 x 260 490 705

Type TAW-D

Type TAW-D
 � voor buitengebruik
 �met 2-delig, middels gasdrukveren 
ondersteund, GVK-deksel

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � toegelaten voor dieselbrandstoffe volgens 
DIN EN 590 en DIN EN 14214
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Tankplaats voor eigen diesel- en bio-
diesel tankinstallaties. Voor binnen-
gebruik of onder een afdak

Basismodule KPM 1

Uitvoering

 � robuuste staalconstructie
 �modulaire opbouw, derhalve  
probleemloos uit te breiden
 � verplaatsbaar
 � eenvoudig in elkaar hangen van de 
losse modules
 �begaanbaar oppervlak met antislip
 �geschikt voor bodembevestiging
 �berijdbare randdrempel(s) 	

Uitbreidingsmodule KPM 2 Afsluitmodule KPM 3

Berijdbare randdrempel     Koppeldrempel    Afsluitzijde

Type maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
(kg)

KPM 1 5000 x 2500 x 50 535 588
KPM 2 5000 x 2500 x 50 534 567
KPM 3 5000 x 2500 x 50 542 570

Uitvoering als Type TAW, echter
 �met opsteekbare spatbeschermwand 
van verzinkt plaatstaal, 1000 mm 
hoog, montage in eigen beheer

Diesel-tankplaats type kps 

Type maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
ca. (kg)

KPS 1 4000 x 2000 x 50 302 490
KPS 2 5000 x 2500 x 50 490 730
KPS 3 6000 x 3000 x 50 722 1000

Diesel-tankplaats type kpm 

    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

 � fabrikant certificeert volgens EN ISO 9001
 � productieproces door keuringsinstantie  

“TÜV” getest
 � elk product met dichtheidsgoedkeuring met 

afnameprotocol 
 � toegelaten voor dieselbrandstoffen volgens DIN 

EN 590 en DIN EN 14214

Met algemene bouwaardtoelating van  
“Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)”

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � toegelaten voor dieselbrandstoffe volgens 
DIN EN 590 en DIN EN 14214



90     Afwerking: verzinkt

Rekken VooR kleine Blikken met opVangBakken type seRie 3000

 �opvangbak van 3 mm plaatstaal 
 � eenvoudige opbouw door insteekbaar systeem zonder 
schroeven
 �1000 x 600 x 2000 mm (BxDxH)
 �4 vakniveaus,  
draagkracht per  
vak 150 kg  
bij gelijkmatig  
verdeelde last

Type uitvoering opvangbak maten 
(BxDxH) (mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
(kg)

3017-4E basisrek met 4 vakniveaus (3 vuurverzinkte roosterbodems,1 verzinkte opvangbak) - 1 x   30   75
3018-4E aanbouwrek met 4 vakniveaus (3 vuurverzinkte roosterbodems,1 verzinkte opvangbak) - 1 x   30   65
3019-4E basisrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte opvangbakken) - 4 x   30 102
3020-4E aanbouwrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte opvangbakken) - 4 x   30   92
3021-4E basisrek met 4 vakniveaus (4 vuurverzinkte roosterbodems) + verzinkte opvangbak 1200 x 800 x 360 1 x 243 122
3022-4E basisrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte legborden) + verzinkte opvangbak 1200 x 800 x 360 1 x 243   94
3023-4E basis- en aanbouwrek met 4 vakniveaus (je 4 vuurverzinkte roosterbodems) + verzinkte opvangbak 2400 x 800 x 250 1 x 279 204
3024-4E basis- en aanbouwrek met 4 vakniveaus (je 4 verzinkte legborden) + verzinkte opvangbak 2400 x 800 x 250 1 x 279 150

Veilige opslag van kleine blikken met verontreinigende
stoffen

Basis- en aanbouwrek S 3024-4E

Aanbouwrek S 3020-4EBasisrek S 3019-4EAanbouwrek S 3018-4EBasisrek S 3017-4E

Basisrek S 3022-4EBasisrek S 3021-4E

Basis- en aanbouwrek S 3023-4E

Optie
 � extra vakniveau

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP) vol-
gens StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4



91    Afwerkingen opvangbakken: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

aFtapstellingen VooR JeRRycans type kas

Uitvoering
 �opvangbak van 3 mm plaatstaal 
 �100 mm onderrijdhoogte

Opties
 � verzinkte stapelrekken type AG, levering als bouwpakket, 
max. 3-voudig stapelbaar
 � verzinkt rooster type GR
 � verzinkte en verschuifbare oplegplaten type AB  
(2 stuks per jerrycan)

Type AW 60-3 met GR 60-3 + 
3xAG 60-3 + 18xAB

Opslag en aftappen van jerrycans 

Type max. aantal  
(60 liter jerrycan)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht (kg)
gelakt/verzinkt 

opvangbak AW 60-1   800 x 500 x 290 73 28 / 32
rooster GR 60-1   780 x 420 x   30 -- --  /   6
stapelrek AG 60-1 1   515 x 515 x 555 -- --  /   9
opvangbak AW 60-2   900 x 800 x 220 82 34 / 38
rooster GR 60-2   820 x 780 x   30 -- --  / 12
stapelrek AG 60-2 2   915 x 515 x 555 -- --  / 10
opvangbak AW 60-3 1300 x 800 x 205 104 42 / 48
rooster GR 60-3 1220 x 780 x   30 -- --  / 18
stapelrek AG 60-3 3 1315 x 515 x 555 -- --  / 13
oplegplaat AB   100 x 510 x 150 -- --  /   2

Type AW 60-3 met GR 60-3 
+ 2xAG 60-3 + 12xAB

Type AW 60-2 met GR 60-2 + 
2xAG 60-2 + 8xAB

Type KAH-60 (zie pagina 83) 
met opvangbak type AW 60-2/M

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP) vol-
gens StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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aFtapstellingen VooR Vaten type aFs

Type AW 60-3 met GR 60-3 + 
3xAG 60-3 + 9xFA 60

Type AW 60-2 + 2xAG 60-2 + 4xFA 60

Opslag en aftappen van liggende 50/60 liter vaten

Type max. aantal  
(60 liter vaten)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht (kg)
gelakt/verzinkt 

opvangbak AW 60-1   800 x 500 x 290 73 28 / 32
rooster GR 60-1   780 x 420 x   30 -- --  /   6
stapelrek AG 60-1 1   515 x 515 x 555 -- --  /   9
opvangbak AW 60-2   900 x 800 x 220 82 34 / 38
rooster GR 60-2   820 x 780 x   30 -- --  / 12
stapelrek AG 60-2 2   915 x 515 x 555 -- --  / 10
opvangbak AW 60-3 1300 x 800 x 205 104 42 / 48
rooster GR 60-3 1220 x 780 x   30 -- --  / 18
stapelrek AG 60-3 3 1315 x 515 x 555 -- --  / 13
vatenrek FA 60 1   270 x 510 x   60 -- --  /   2
draaisteun RA 60 1   270 x 510 x   80 -- --  /   4 Type AW 60-1 + 2xAG 60-1+ 2xFA 60

Uitvoering
 �opvangbak van 3 mm plaatstaal 
 �100 mm onderrijdhoogte 

Opties
 � verzinkte stapelrekken type AG, levering als bouwpakket, 
max. 3-voudig stapelbaar
 � verzinkt rooster type GR
 � verzinkt vatenrek type FA 60
 �opsteekbare draaisteun type RA 60

    Afwerkingen opvangbakken: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Type FA 60

Type RA 60

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP) vol-
gens StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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Opslag van liggende 60 of 200 liter 
vaten   
Uitvoering

 �opvangbak van 3 mm plaatstaal 
 �100 mm onderrijdhoogte 

Opties
 � vuurverzinkte rekken type FR voor 60 
of 200 liter vaten, max. 3 voudig sta-
pelbaar, stapelhoeken met kraanogen    
 � vuurverzinkte rekken type FRG met  
rooster voor kleine verpakkingen, 
max. 3-voudig stapelbaar, stapel-
hoeken met kraanogen
 � verzinkt rooster type GR-FR voor 
opvangbakken
 � kanhouder type GS
 �opsteekbare draaisteunen type RA 
voor het positioneren van 60 of 200 
liter vaten

VatenRekken type FR

Type FRA-2 + FR-2

Type FRA-1 + 2xFR-1

Type FRA-2 + 2xFR-2 met GS

Type max. aantal 
vat x l

opvang- 
volume (l)

maten (LxBxH) 
(mm)

draag-
kracht (kg)

gewicht (kg)
gelakt/verzinkt

opvangbak FRA-1 265 1200 x   800 x 415 56 / 62
rooster GR-FRA-1
vatenrek FR-1 1 x 200   980 x   580 x 850 200 --  / 38
opvangbak FRA-2 309 1200 x 1200 x 335 65 / 72
rooster GR-FRA-2
vatenrek FR-2 2 x 200 1380 x   580 x 850 400 --  / 45
rek FRG   1380 x   580 x 850
opvangbak FRA-3 309 1200 x 1200 x 335 65 / 72
rooster GR-FRA-3
vatenrek FR-3 3 x   60 1380 x   580 x 850 400 --  / 48
rek  FRG   1380 x   580 x 850  

Type FRA-2 + 2xFRG

U kunt met dit systeem uw rek  
individueel en naar eigen wensen 
samenstellen. 

Type FRA-2 + 2xFR-2 + FR-3

    Afwerkingen opvangbakken: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP) vol-
gens StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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Type 3013 Type 3014

    Afwerkingen: opvangbakken vuurverzinkt staanderframe verzinkt draagprofiel similair RAL 5010

Type uitvoering    max. aantal   
   vaten

rek  
(BxDxH) (mm)

opvangbak  
(BxDxH) (mm)

gewicht 
(kg)

3000 basisrek met 2 vakniveaus, opvangbak zonder rooster      4 x 200 l liggend 1350 x 850 x 2000 1330 x 1000 x 285 152
3001 aanbouwrek met 2 vakniveaus, opvangbak zonder rooster    4 x 200 l liggend 1350 x 850 x 2000 1330 x 1000 x 285 132
3002 basisrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster   6 x 200 l liggend 1350 x 850 x 2500 1330 x 1000 x 285 181
3003 aanbouwrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster    6 x 200 l liggend 1350 x 850 x 2500 1330 x 1000 x 285 157
3004 basisrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster   9 x   60 l liggend 1350 x 850 x 2000 1330 x 1000 x 285 193
3005 aanbouwrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster    9 x   60 l liggend 1350 x 850 x 2000 1330 x 1000 x 285 173
3006 basisrek met 4 vakniveaus, opvangbak zonder rooster  12 x   60 l liggend 1350 x 850 x 2500 1330 x 1000 x 285 236
3007 aanbouwrek met 4 vakniveaus, opvangbak zonder rooster 12 x   60 l liggend 1350 x 850 x 2500 1330 x 1000 x 285 212
3008 basisrek met 1 vakniveau, opvangbak met rooster  2 x 200 l liggend/4 x 200 l staand 1350 x 850 x 2000 1330 x 1200 x 260 168
3009 aanbouwrek met 1 vakniveau, opvangbak met rooster  2 x 200 l liggend/4 x 200 l staand 1350 x 850 x 2000 1330 x 1200 x 260 148
3010 basisrek met 2 vakniveaus, opvangbak met rooster 4 x 200 l liggend/4 x 200 l staand 1350 x 850 x 2500 1330 x 1200 x 260 201
3011 aanbouwrek met 2 vakniveaus, opvangbak met rooster 4 x 200 l liggend/4 x 200 l staand 1350 x 850 x 2500 1330 x 1200 x 260 177

Basisrek type 3000 + aanbouwrek type 3001

Basisrek type 3006 Basisrek type 3008

Type 3015 Type 3016

Basisrek type 3004

VatenRekken met opVangBakken type seRie 3000

Opties:
3012 opsteekbare draaisteun voor 1 x 60   liter vat 
3013 opsteekbare draaisteun voor 1 x 200 liter vat 
3014 doorschuifbeveiliging, verzinkt 
3015 kanhouder, verzinkt 
3016 aanrijdbeveiliging 

Uitvoering
 �opvangbak van 3 mm plaatstaal
 �100 mm onderrijdhoogte 
 � zonder/met verzinkt rooster
 �opvangvolume 242 liter  
 � staanderframe 
 �draagprofiel poedercoating  
 � verzinkte vatenrekken voor 60 of 200 
liter vaten 

Opslaag van liggende en staande 60 of 
200 liter vaten

Basisrek type 3010

Basisrek type 3002

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP) vol-
gens StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4



95    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Opslaan en aftappen van 200 liter vaten   
Uitvoering

 �opvangbak met steunpoten en draag-
balken voor vatenpaletten
 �2 of 4 liggende 200 liter vaten
 � insteekbaar systeem voor zelfmontage
 �gering transportvolumen  

Opties
 � verzinkt kanhouder type KH
 � verzinkt vatenpalet type FP-2

aFtapstation type Fas

Type FAS-4 + 2xFP-2 + KH                  

Type FAS-2 + FP-2 + KH                  

Type max. aantal  
(200 liter vaten)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume
(l)

draagkracht 
(kg)

gewicht 
(kg)

FAS-2 2 1300 x 1550 x 735 255 760 100
FAS-4 4 1300 x 2900 x 735 355 1520 169
FP-2 2 1280 x   750 x 250 22
KH   375 x   485 x 460 5

Type FP-2

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP) vol-
gens StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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De palletrekken voldoen, door gebruik van de opvangbakken, aan de wettelijke 
eisen volgens duitse voorschriften “WHG”, “VAwS” en “TRbF”
 

Uitvoering
 � staanderframe type PR-S 
 �draagprofiel type PR-T, poedercoating, per 50 mm instelbaar
 �opvangbakken type RW en hangopvangbakken type EHW (zie pagina 97)

palettenRekken 

Opties
 � doorschuifbeveiliging type PR-D
 � verzinkt roosterbodem op de draag-
profielen, diameter 30 x 60 mm met 
4 bevestigingselementen, draag-
kracht 1000 kg/m2

 � aanrijdbeveiligingen (verplicht bij 
buiten opstelling en doorgangen)

Betekening type maten (LxDxH) 
(mm)

draagkracht  
(kg)

staanderframe PR-S 2000 D 1100 x H 2000 ----
staanderframe PR-S 3000 D 1100 x H 3000 ----
staanderframe PR-S 4000 D 1100 x H 4000 ----
draagprofiel PR-T 1800 L 1800 2500
draagprofiel PR-T 2200                    L 2200        2100
draagprofiel PR-T 2700-1 L 2700 2400
draagprofiel PR-T 2700-2 L 2700 3000
opvangbak voor dragerlengte 1800 mm PR-D 1800 L 1800 ----
opvangbak voor dragerlengte 2200 mm PR-D 2200                    L 2200          ----
opvangbak voor dragerlengte 2700 mm PR-D 2700 L 2700 ----
roosterbodem 865 x 1230 x 30 1000 kg/m2

aanrijdbeveiliging ---- ----

PR set 2 voor max. 12 x 200 liter vaten  
bestaande uit: 
2 x staanderframe type PR-S 3000 
4 x draagprofiel type PR-T 2700-1
2 x doorschuifbeveiliging type PR-D 2700
1 x opvangbak type RW 2700-1
optie: aanrijdbeveiliging (per stuk)

PR set 3 voor max. 4 x 1000 liter IBC  
bestaande uit: 
2 x staanderframe type PR-S 3000 
4 x draagprofiel type PR-T 2700-2
2 x doorschuifbeveiliging type PR-D 2700
1 x opvangbak type RW 2700-3
optie: aanrijdbeveiliging (per stuk)

PR set 1 voor max. 12 x 200 liter vaten  
bestaande uit: 
2 x staanderframe type PR-S 2000 
2 x draagprofiel type PR-T 2700-1
2 x doorschuifbeveiliging type PR-D 2700
1 x opvangbak type RW-GR 2700-1
optie: aanrijdbeveiliging (per stuk)

    Afwerkingen: staanderframe verzinkt doorschuifbeveiliging verzinkt draagprofiel similair RAL 5010
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opVangBakken en hangopVangBakken 

Benaming 
voor dragerlengte 

opvangbak  
1800 mm

opvangbak  
2200 mm

opvangbak 
2200 mm

opvangbak  
2700 mm

opvangbak  
2700 mm

opvangbak  
2700 mm

hangopvangbak  
1800 mm

hangopvangbak   
2200 mm

hangopvangbak   
2700 mm

Type zonder rooster RW 1800 RW 2200-1 RW 2200-2 RW 2700-1 RW 2700-2 RW 2700-3 - - -

Type met rooster RW-GR 1800 RW-GR 2200-1 RW-GR 2200-2 RW-GR 2700-1 RW-GR 2700-2 RW-GR 2700-3 EHW 1800 EHW 2200 EHW 2700

maten (LxDxH) (mm) 1750x1300x250 2150x1300x225 2150x1300x505 2650x1300x210 2650x1300x300 2650x1300x435 1750x1250/915x160 2150x1250/915x140 2650x1250/915x130

opvangvolume (l) 427 338 1100 319 647 1108 265 288 330

Door het inzetten van opvangbakken 
voor stellingen kunnen ook bestaande 
stellingsystemen economisch verant-
woord en snel, conform regelgeving 
worden omgebouwd

 � constructie van 3 mm plaatstaal 
 � 100 mm onderrijdhoogte

Opvangbak type RW-GR 2700-3

Hangopvangbak type EHW 2700

Opvangbak type RW 1800

Hangopvangbak type EHW 1800

Opvangbak type RW-GR 2700-1

Opvangbak type RW 2700-3

 �hangopvangbakken type EHW, met 
verzinkt rooster, toegelaten voor 
watergevaarlijke vloeistoffen volgens 
GHS-categorieën 1-4

Uitvoeringen  

Type RW 

 ■ zonder rooster

 
Type RW-GR 

 ■ met verzinkt rooster

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP) vol-
gens StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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kast VooR geVaaRliJke stoFFen type gs 

Voor opslag van vaten, kleine blikken
of containers (IBC)

Uitvoering 
 �opvangbakken van 3 mm plaatstaal
 �100 mm onderrijdhoogte
 � verzinkt rooster
 � de kast is rondom gesloten en ver-
vaardigd van verzinkt plaatstaal
 � afsluitbaar
 �de vrije hoogte is voldoende om een 
vat met gemonteerde pomp onder te 
kunnen brengen

Type GS-2 met één tussenbodem (optie)

Optie 

 � tussenbodem voor opslag van kleine 
blikken

Type max. aantal 
(200 l vaten/1000 l IBC)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

aantal
deuren

gewicht 
gelakt (kg)

GS-1 1 / -   840 x   690 x 1930 220 1 125
GS-2 2 / - 1680 x   690 x 1780 230 2 228
GS-3 4 / - 1475 x 1490 x 1800 525 1 349
GS-4 - / 1 1475 x 1490 x 2465 1100 1 426

Type GS-4

Type GS-1

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen met vlampunt > 55° C
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l
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Depot geVaaRliJke stoFFen type gD

Type GD-C, GD-B en GD-A met GR-C (optie)

Type GD-B met FA 60-1 (optie)

Type maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
gelakt (kg)

GD-A 1420 x 800 x 1365 254 175
GD-B 1455 x 830 x 1450 254 198
GD-C 1450 x 815 x 1370 254 184

Opslag van vaten en kleine blikken 

Uitvoering
 �opvangbakken van 3 mm plaatstaal 
 �100 mm onderrijdhoogte
 � verzinkt rooster 

Type GD-A 
 � voor binnenbereik
 �met spatbeschermwanden, veilig-
heidsketting 

Type GD-B 
 � voor buitenbereik
 �met spatbeschermwanden
 �weerbestendig kap (rood) van GVK 
met gasdrukveren, met cilinderslot 

Type GD-C 
 � voor binnenbereik
 �wanden en kap van roosters voor 
natuurlijke beluchting
 �met cilinderslot

 
Opties

 � verzinkte vatenrekken type FA
 �opsteekbare draaisteunen type RA 
voor het positioneren van de vaten
 � verzinkte blikkenrekken type GR

Type GD-A met GR-B (optie)

Opties zie pagina 83

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen met vlampunt > 55° C 
(Type GD-B)

 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l

 
Overeen- 
stemmings- 
verklaring  
(ÜHP) vol-
gens StawaR

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3 
(Type GD-A/GD-C)

 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l
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Depot geVaaRliJke stoFFen type gD-n
Opslag van vaten of blikken voor  
binnen- en buitenbereik

Uitvoering

 �opvangbak met verzinkt rooster
 � verzinkte plaatstaalconstructie, naar 
wens buitenzijde gelakt
 �met natuurlijke beluchting
 �dak met gasdrukveren
 � afsluitbaar
 �de vrije hoogte is voldoende om een 
vat met gemonteerde pomp onder te 
kunnen brengen  

Type GD-N
 � twee vleugeldeuren
 �met inrijdbeugels voor vorktanden 
 

Type GD-N/R
 � afklapbare deur uit aluminium,  
fungeert tevens als oprijdplaat

Type max. aantal  
(200 liter vaten)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
(kg)

GD-N 2 2 1437 x 1015 x 1614 242 236
GD-N 4 4 1437 x 1500 x 1557 269 302
GD-N/R 2 2 1437 x 1015 x 1514 242 224
GD-N/R 4 4 1437 x 1500 x 1457 269 290

Opties

 � verzinkt rooster tussenbodem LxB 
1385 x 520 mm, 1 stuk voor type 
GD-N en 2 stuks voor type GD-N4
 � verzinkte vatenrekken type FA
 �opsteekbare draaisteunen type RA 
voor het positioneren van de vaten
 � verzinkte blikkenrekken type GR

Type GD-N/R 2 

Opties zie pagina 83

Type GD-N 2 met GR-A (optie)

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l
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Depot geVaaRliJke stoFFen type gD-e

Type max. aantal
(200 l vaten/1000 l IBC)

maten (LxBxH) 
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
(kg)

GD-E 2 2 / - 1525 x 1250 x 1710 222 230
GD-E 4 4 / - 1525 x 1550 x 1699 280 265
GD-E/IBC - / 1 1525 x 1550 x 2400 1100 343

Uitvoering 

 �opvangbak met verzinkt rooster 
 � rondom gesloten uitvoering van ver-
zinkt, geprofileerd staal, naar wens 
buitenzijde gelakt 
 �met natuurlijke beluchting
 �1 vleugeldeur, afsluitbaar
 �100 mm onderrijdhoogte 
 �de vrije hoogte is voldoende om een 
vat met gemonteerde pomp onder te 
kunnen brengen 

Type GD-E 

 �opklapbaar dak, met 2 gasdrukveren                                                             
waarborgen een makkelijk openenen 
en sluiten                            

Type GD-E/IBC 
 � star dak

Voor de opslag van containers, vaten 
of kleine verpakkingen, binnen of 
buiten

Opties 

 � verzinkte vatenrekken type FA
 �opsteekbare draaisteunen type RA
 � verzinkte blikkenrekken type GR

Type GD-E/IBC met buitenzijde gelakt (optioneel)

Type GD-E 4 met GR-A (optie)

Type GD-E 2 met buitenzijde gelakt met GR-A + GR-B (opties) 
Opties zie pagina 83

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
 � soortelijk gewicht max. 1,9 kg/l
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gasFlessen-containeR type gFc-m

Buitenopslag van gasflessen volgens 
GHS-categorie 4

Type GFC-M 

Rek voor gasflessen Type GFG, gestapeld (optie)

Opties

 � dubbele vleugeldeur afsluitbaar, 
bijzonder geschikt voor handeling met 
gasflessen-paletten
 � flessenhouder voor gasflessen Ø 220 
mm in rechte positie, met kettingbe-
veiliging 
 � verzinkt roosterbodem, geschikt in 
geval van oneffen ondergrond
 � verzinkt rek type GFG voor gasflessen 
tot 11 kg, 2-voudig stapelbaar
 � gasflessenwagen type GFW voor gas-
flessen Ø 220 mm, met rubber wielen

Flessenhouder (optie)

Verzinkt roosterbodem (optie)

Type maten (LxBxH) 
(mm) H zonder/met dak

max. aantal
(gasflessen Ø 220 mm)

gewicht (kg)
zonder/met dak 

     -      / GFC-M/D 0 1085 x 1085 x  ----- /2060 16   --- / 124
GFC-M / GFC-M/D 1 2100 x 1085 x 2060/2180 32 155 / 171
GFC-M / GFC-M/D 2 2100 x 1500 x 2060/2180 48 167 / 184
GFC-M / GFC-M/D 3 2400 x 1500 x 2060/2180 60 195 / 215
GFC-M / GFC-M/D 4 3100 x 1500 x 2060/2180 78 217 / 239
GFC-M / GFC-M/D 5 3100 x 2100 x 2060/2180 104 254 / 280

Uitvoering

 � stabiele frameconstructie
 � afsluitbare vleugeldeur
 � voorbereid voor bodembevestiging
 �bouwpakket met opbouwinstructies 
voor zelfmontage 

Type GFC-M
 � zonder dak 

Type GFC-M/D
 �met dak 

Type GFC-M/D

Type GFC-M/D met dubbele vleugeldeur en gasflessenwagen (opties)

RAL 3000
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gasFlessen-containeR type gFc
Buitenopslag van gasflessen volgens 
GHS-categorie 4

Uitvoering
 � stabiele frameconstructie
 �dak en achterwand van gesloten 
plaatstaal
 � afsluitbare vleugeldeuren
 �deuren en wanden van draadgaas
 � verzinkt roosterbodem
 � voetplaten voor bodembevestiging
 � flessenhouder met kettingbeveiliging 

Opties
 �oprijdplaten type AR
 �gasflessenwagen type GFW  
(zie pagina 102)

Speciale uitvoeringen leverbaar

Type maten (LxBxH) 
(mm)

max. aantal
(gasflessen Ø 250 mm)

GFC 3050 x 1300 x 2250 48 gasflessen of 2 pallets met 12 flessen of  
1 pallet met 12 flessen + 24 flessen

gasFlessen-Depots type gFD

Type GFD-R 4

Opslag van gasflessen volgens GHS-
categorie 4 voor binnen en buiten

Uitvoering
 �met achterwand, bodem en tussen- 
bodem
 � als bouwpakket aangeleverd  
- eenvoudige montage 

Type GFD-G 
 � verzinkt plaatstaal
 �gesloten constructie
 �met cilinderslot  

Type GFD-L 
 � verzinkt plaatstaal
 �met natuurlijke beluchting middels 
opengewerkte deuren en zijwanden
 �met cilinderslot 

Type GFD-R 
 �mobiel, bijzonder geschikt voor  
wisselende gebruiksplaatsen
 �met 2 zwenkbare buisgrepen en  
2 wielen
 �deur en wanden van draadgaas
 �deur afsluitbaar middels hangslot 
(hangslot niet inclusief)

Type GFD-L 2

Type maten (LxBxH) 
(mm)

aantal deuren / uitvoering max. aantal 
(11 kg gasflessen)

gewicht (kg)
gelakt / verzinkt

GFD-L 1   840 x 690 x 1475        1 / opengewerkt 10 --  /   75
GFD-L 2 1680 x 690 x 1475        2 / opengewerkt 20 --  / 150
GFD-G 1   840 x 690 x 1475        1 / gesloten 10 --  /   91
GFD-G 2 1680 x 690 x 1475        2 / gesloten 20 --  / 182
GFD-R 2   520 x 500 x 1580        1 / draadgaas 2 48 /   52
GFD-R 4   860 x 500 x 1580        1 / draadgaas 4 62 /   66

Type GFD-R 2

Type GFD-G 1 

Type GFC met verzinkt roosterbodem + AR + GFW (opties)  
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Bescherming tegen belasting van
binnen- en buitenbranden bij de inza-
meling van gevaarlijke stoffen, b.v.
poetslappen in kunststofcontainers;
met geïntegreerde drukontlastende
inrichting 

Uitvoering
 � robuuste plaatstaalconstructie
 � zelfsluitende deur
 � zelfsluitende inwerpdeksel
 � inclusief gevaaraanduidingen en 
opschrift
 �poedercoating  

BescheRmcontaineR ZeRo-Box® 

Wie kunststofcontainers voor de opslag van
gevaarlijke stoffen inzet, zou het volgende 
moeten bedenken: 

In schadegevallen is de verantwoordelijke in 
volle omvang, strafrechtelijk aansprakelijk!

Type maten (BxDxH) 
(mm)

vulopening (BxH) 
(mm)

inwerpopeningen (ø)  
(mm)

gewicht  
(kg)

Z 500 530 x 585 x 1000 440 x 670 200 75
Z 750 780 x 850 x 1500 690 x 970 300 163

Opslag voor binnen- en buitenbereik

Vat-containeR type Fc

Type FC-II

Type maten (LxBxH) 
(mm)

binnenmaten
(mm)

draagkracht 
(kg)

 opvangvolume 
(l)

stapel- 
baar

gewicht 
gelakt (kg)

FC-I 680 x 680 x 1170 Ø 620 / H 980 400 295 3-voudig 84
FC-II 680 x 680 x 1480 Ø 620 / H 980 400 295 85

Type FC-I met vattraverse Type FT/M (optie) 

Uitvoering

 � voor 200 liter stalen stopvaten en 
220 liter kunststof L-ringvaten
 �100% opvangvolume
 � kraanogen
 �opname voor palletwagen en heftruck
 � afsluitbaar
 � voor watergevaarlijke vloeistoffen 
volgens GHS-categorieën 1-4 

Type FC-I
 �met deksel
 �3-voudig stapelbaar 

Type FC-II
 �met GVK-kap (rood)

Optie 
 ■ vattraverse type FT/M (zie pagina 65)

RAL 3000
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VeiligheiDskast type FWF 90
Opslag van brandbare gevaarlijke stoffen volgens “DIN EN 
14470”, deel 1 en “TRbF 20” in werkruimtes

Uitvoering
 �buitenzijde van plaatstaal
 �binnenzijde van hoogwaardige decorplaten 
 �deurvergrendeling met thermo-bewaking, geopende  
deuren sluiten in geval van brand 
 �be- en ontluchting op elk legbordniveau
 �geïntegreerde bodemopvangbak
 �3 legborden, in hoogte verstelbaar
 � stelpootjes waarborgen de eenvoudige afstelling en  
niveauaanpassing
 �GS/CE teken
 �brandveiligheidstest door onafhankelijk instituut  
 �Afwerking poedercoating 
buiten-/binnenzijde 
 
deuren naar keuze 

90 minuten van binnen en buiten brandwerend

Type SIW 2007

Voor de veilige opslag volgens regelge-
ving van brandbare vloeistoffen volgens 
GHS-categorie 3 en watergevaarlijke 
vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-4

Uitvoering
 � stabiele plaatstaalconstructie 
 � versterkte dubbele deuren met  
3-voudige basquillsluiting met veilig-
heidssluitcilinder
 �GS teken 
 �Afwerking poedercoating 
buiten-/binnenzijde
deuren  
 

Type SIW 2004/2005 

 �4 verstelbare legborden, verzinkt,  
60 mm hoog, verstelbaar in rasters van 
30 mm 
 

Type SIW 2007 

 �2 verstelbare legborden
 �1 bodemopvangbak met rooster

Type maten (BxDxH)
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
(kg)

SIW 2004   950 x 400 x 1950 4 x 20 111
SIW 2005   950 x 500 x 1950 4 x 25 133
SIW 2007   950 x 500 x 1950 71 163

Type SIW 2004

VeiligheiDskast type siW

Type maten (BxDxH)
(mm)

opvangvolume 
(l)

gewicht 
(kg)

FWF 90/12 1195 x 595 x 2005 48 417

RAL 7035

RAL 1018

RAL 7035

RAL 7035

RAL 5010
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Veilige buiten opslag volgens de voor-
schriften van milieugevaarlijke en 
brandbare vloeistoffen volgens GHS-
categorieën 1-3 en watergevaarlijke 
vloeistoffen volgens GHS-categorieën 
1-4
 
 
Uitvoering

 � robuuste plaatstalen constructie met 
opvangbak en rooster
 � opvangbak wanddikte: 5 mm
 � draagkracht 10 kN/m2

 �met natuurlijke beluchting 
 � onderrijdhoogte 100 mm
 �met dubbele vleugeldeur of schuifdeur 
 � opslag op 2 niveau’s 
 � voorbereid voor bodembevestiging
 �met kraanogen voor op- en afladen, 
alsook voor het transport
 � aarding / afstelling

stellingcontaineR type cen

Type max. aantal
(200 liter vaten)

max. aantal 
(1000 l IBC)

buitenmaten (BxDxH)
ca. (mm)

binnenmaten (BxDxH)
ca. (mm)

opvang- 
volume (l)

deuruitvoering 

CEN 27 16 - 2910 x 1500 x 3070       2700 x 1250 x (2x1250) 320 dubbele vleugeldeur
CEN 27-1000 - 4 2900 x 1550 x 3540       2700 x 1250 x (2x1400) 1000 dubbele vleugeldeur
CEN 33-1000 - 6 3600 x 1550 x 3500       3300 x 1250 x (2x1400) 1000 dubbele vleugeldeur
CEN 54 32 - 5700 x 1550 x 3070 (2x2650) x 1250 x (2x1250) 640 schuifdeur
CEN 54-1000 - 8 5700 x 1550 x 3400 (2x2650) x 1250 x (2x1400) 1000 schuifdeur
CEN 65 - 12 7000 x 1550 x 3400 (2x3250) x 1250 x (2x1400) 1200 schuifdeur

Type CEN 65

Type CEN 27
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Opties
 � elektrische schuifdeur
 �met huif
 �met deurvergrendeling
 � verlichting (ook in ex-uitvoering)
 � blusinstallaties volgens eisen
 � verzinkte vatenrekken type FA  
(zie pagina 83) 
 � verzinkte blikkenrekken type GR  
(zie pagina 83)

    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 RAL 9002

stellingcontaineR type cen

Op maat is onze 

standaard

Type CEN 54

Type CEN

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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magaZiJncontaineRs type ceh/cRh
Geïsoleerd ruim voor opslag en over-
hevelen voor binnen- en buitenbereik 

Uitvoering
 � technische be- en ontluchting 
 � vleugel- of schuifdeuren 
 � vleugeldeuren met anti-paniekslot
 � transporteerbaar
 � verschillende isolaties
 �begaan- en berijdbaar
 �opvangbak wanddikte: 5 mm
 �opvangvolume volgens de geldende 
richtlijnen tot 100 % opvangcapaci-
teit
 � roosters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opties

 � verwarming/klimaatbeheersing
 � legbordenrekken/palettenrekken
 � ex-beluchting voor opvangbak- 
afzuiging
 � afzuiging werkgedeelte
 �nooddouche/calamiteitenkast
 �gas-waarschuwinginstallatie
 � aarding / afstelling
 � ramen

Typ CR Innenausstattung für stehende und liegende Gebinde

Op maat is onze  

standaard

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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VeRWaRmDe kluiZen type Wk 
Voor het opwarmen van stoffen t.b.v. 
productie voorbereiding. Opslag van 
temperatuurgevoelige bouwdelen. 
Constante opslagtemperatuur. Voor 
binnen en buitenbereik 
 
Uitvoering 

 �deur met vergrendelstangen
 � elektro-, stoom- of warmwaterver-
warming

 
Opties

 � thermostaat
 � verlichting
 �be- en ontluchting
 � kijkglas
 � voor ex-beschermde zones

Op maat is onze 

standaard

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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stellingcontaineRgeBouWen

Uitvoering
 �mobiel en geschikt voor uitbreiding
 �overdekt laadgebied
 �geïsoleerd en vorstvrij
 �met brandwerende compartimenten
 �met geïntegreerde overslagruimten
 �overkapping met trapezeplaat en 
lichtkoepels etc.
 �diverse bluswater-opslaginrichtingen
 � afzetruimtes voor bakken
 �diverse opvangbakken mogelijk, in:  
- staal / roestvrij staal 
- polyethyleen (PE)-binnenbakken 
- folie-binnenbekleding
 � staal- en betonbouwwijze volgens 
plaatselijke en economische omstan-
digheden

Compleet uit één hand
 � economische planning

 � overheidsgesprekken/vergunningen

 � levering en montage

Voor veilige opslag van milieuge-
vaarlijke stoffen (brandbare-/giftige-/
brandbevorderende stoffen, alsook 
zuren en logen)
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stellingcontaineRgeBouWen

Opties
 �bodemafdichting van de gangdelen
 � afsluiting van de gangen middels 
geïntegreerde deuren
 � verwarming / airconditioning
 �gangverlichting (naar keuze in  
explosievrije uitvoering)
 �blusinstallaties volgens voorge- 
schreven eisen / brandmelders
 �nooddouche / noodkast
 �bluswaterbarrière
 �gaswaarschuwingsmelders
 � andere veiligheidsinrichtingen  
volgens plaatselijke eisen
 � aarding / afstelling

    Afwerking in RAL-kleur naar keuze

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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Type maten (LxBxH) 
(mm)

max. aantal  
(200 liter vat/IBC)

opvangvolume 
(l)

draagkracht 
(kN/m2)

gewicht 
(kg)

MCB/1   840 x 1060 x 2390 1 / - 212 10 700
MCB/2 1500 x 1260 x 2190 2 / - 237 10 1100
MCB/4 1500 x 1660 x 2150 4 / - 251 10 1350
MCB/IBC 1490 x 1660 x 2690 - / 1 1100 10 1500
MCB/2xIBC 3060 x 1650 x 2390 - / 2 1100 10 2800

BRanDWeRenDe containeR type mcB 

Opties (zie pagina 115) 

Veilige buiten- en binnenopslag en 
handeling volgens de voorschriften 
van milieugevaarlijke en giftige en 
brandbare vloeistoffen volgens GHS-
categorieën 1-3, watergevaarlijke 
vloeistoffen volgens GHS-categorieën 
1-4 

Type MCB/2 Type MCB/1

Uitvoering
 � robuuste frameconstructie van plaat-
staal met opvangbak en rooster
 �opvangbak wanddikte 5 mm
 �100 mm onderrijdhoogte 
 � F90 be- en ontluchtingsopeningen 
 �mechanische, zelfsluitende T90 
vleugeldeur
 �potentiaalcompensatie
 � voorbereid voor bodembevestiging
 �buisstoppen voor aansluiting van een 
afvoerventilator in eigen beheer

Type MCB/4 

90 minuten van binnen en buiten brandwerend

Type MCB/2xIBC 

Type MCB/IBC 

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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Type MCB/4 

    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 RAL 9002

F90 BRanDWeRenDe containeR type cB

Veilige binnen- en buitenopslag 
volgens de voorschriften van milieu-
gevaarlijke en giftige en brandbare 
vloeistoffen volgens GHS-categorieën 
1-3, watergevaarlijke vloeistoffen 
volgens GHS-categorieën 1-4 
 
Uitvoering 

 � robuuste frameconstructie van plaat-
staal met opvangbak en rooster
 �opvangbak wanddikte 5 mm
 �100 mm onderrijdhoogte 
 � zelfsluitende be- en ontluchtings- 
openingen 
 �mechanische, zelfsluitende T90 
vleugeldeur
 �potentiaalcompensatie
 � voorbereid voor bodembevestiging
 �met kraanogen voor op en afladen, 
alsook voor het transport

90 minuten van binnen en buiten brandwerend

Type max. aantal 
(200 l vaten/1000 l IBC)

opslagniveau opvangvolume 
(l)

maten (BxDxH)
binnen (mm)

transportmaten (BxDxH)
buiten (mm)

gewicht 
ca. (kg)

CB 200   6 / - 1 250     1900 x 1350 x     1700 2900 x 1850 x 2220 1500
CB 500 12 / 4 2, verstelbaar 1100       2700 x 1250 x (2x1400) 3900 x 1850 x 3650 3800
CB 1000 24 / 8 2, verstelbaar 2080 (2x2700) x 1250 x (2x1400) 7100 x 1850 x 3680 6000

Verdere afmetingen, RAL-kleuren en individuele projecten zijn op aanvraag  
mogelijk. 

Vraag ons a.u.b., we ondersteunen u graag.

Type CB 1000

Type CB 200

Type CB 500 Opties (zie pagina 83 en 115)

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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F90 BRanDWeRenDe RuimtecontaineR type RcB

Type opvangvolume 
(l)

maten (BxDxH)
binnen (mm)

transportmaten (BxDxH)
buiten (mm)

gewicht 
ca. (kg)

RCB 300 1100 2050 x 2980 x 1990 2590 x 3750 x 2500 4000
RCB 600 1720 2050 x 6180 x 1990 2590 x 6950 x 2500 6400

Opties (zie pagina 83 en 115)
 �oprijdplaat van plaatstaal met anti-
slip oppervlakte
 � ex-ventilator
 � vergrendeling van de deuren in ge-
opende positie middels magneethouder
 � sirene/licht, verlichting 
 � rekken voor kleine blikken  
 � verzinkte vatenrekken type FA

90 minuten van binnen en buiten brandwerend

Geïsoleerde ruimte voor opslag en 
overhevelen voor binnen- en buiten- 
bereik. Voor brandbare, waterveront-
reinigende en giftige stoffen 
Uitvoering 

 � robuuste frameconstructie van plaat-
staal met opvangbak en rooster
 �opvangbak wanddikte 5 mm
 �potentiaalcompensatie
 � zelfsluitende T90 vleugeldeur met anti-
paniekslot
 � voorbereid voor bodembevestiging
 �met kraanogen voor op en afladen, 
alsook voor het transport

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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Ex-ventilator Ex-rookmelder

 �deuren met magneetvergrendeling en 
rooksluitinstallatie
 � schakelkast met functieknoppen
 � variabele binnenbakken
 � toe- en afvoeropeningen met brand-
bescherming
 � brandmelder/blusinstallaties, blus-
douches
 � aansluiting voor schuimblusinstallatie
 � ex-ventilator, ex- rookmelder
 � ex-verwarming/ -klimaatcontrole
 � ex-verlichting, schakelaars en stop-
contacten
 � palettenrekken, legbordenrekken
 � optische en akoestische alarmering
 � gaswaarschuwingsinstallatie
 �werkplekafzuiging

opties VooR BRanDWeRenDe containeRs  

Aansluiting voor schuimblusinstallatie

Schakelkast met functieknoppen Magneetvergrendeling

Toe- en afvoeropeningen 
met brandbescherming

Schuimblusdouche

Rekken voor kleine blikken  

speciale uitVoeRingen Van BRanDWeRenDe containeRs  

Flitslicht
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Voor de inzameling en opslag van
gevaarlijke stoffen afkomstig uit
huishoudens 

Uitvoering
 �mobiel of stationair 
 � variabele afmetingen van het inna-
meen werkgedeelte
 � eenvoudig uit te breiden
 � indeling volgens opgave
 � inneemgedeelte geïsoleerd, het werk-
opslaggedeelte niet geïsoleerd
 � 90 minuten brandwerende buitenwan-
den bij niet realiseerbare veiligheids-
afstanden
 � opvangvolume volgens de gestelde 
richtlijnen en de plaatselijke verorde-
ningen

VeRZamelstation

Compleet uit  
één hand

■   economische planning

■   overheidsgesprekken/vergunningen

■   levering en montage

 
Met 
algemene 
bouwaard-
toelating van 
“(DIBt)”

 � gecertificeerd producent EN ISO 9001
 � productieproces staat onder TÜV- controle
 � iedere opvangbak getest op lekdichtheid
 � ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
 � watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4
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VeRZamelstation
Opties

 � kantoorinrichting in werkgedeelte
 � ramen met rolluiken
 � verrijdbare innametafel
 � speciale werkplekafzuiging
 �gecombineerde nood/oogdouche
 �bodemopvangbakken/palletrekken
 � explosieveilige verwarming/klimaat-
beheersing
 � elektrische uitrusting zoals; verlich-
ting, schakelaars, stopcontacten etc. 
in explosiebeveiligde uitvoering
 � calamiteiten-kast
 �wasbak
 � veiligheidskast
 �overdekte innameplaats

Schrijftafel met onderkast
Nooddouche met 250 liter tank en ex-verlichting

Ex-verwarming, elektrisch

Ex-ventilator

Wasbak van roestvrij staal

Laboratorium-/analyse-
kast met afzuiging en 
verlichting

Techniek ruimte met ventilator,  
schakelkast en noodstroomaggregaat

Rekkensysteem voor 30 en 120 liter  
verpakkingen
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MCS 1000 met grijptang, kiephoek 150°

mini-containeR-systeem mcs
Voor de gescheiden opname van 
waardevolle recyclebare stoffen en
afval

 
Uitvoering

 ■ conische constructie met rondom 
randprofiel

 ■ met grijptang-opname 
 ■ verzonken kraanogen
 ■ ruimtebesparend
 ■ in elkaar stapelbaar
 ■ licht gewicht
 ■ gecontroleerde lediging met hydrau-
lische grijptang type MCG, kiephoek 
150°

Opties 

 ■ met inrijdbeugels voor vorkheftruck-
gebruik

 ■ aluminium-deksel, steekbaar en  
afsluitbaar (niet stapelbaar)

 ■ grijptang type MCG 
 ■ 2 zwenk- en 2 draagwielen van 
polyamide Ø 180 mm, waarvan 
één zwenkwiel met vergrendeling - 
bouwhoogte 220 mm 

Type inhoud
(m3)

maten (LxBxH)  
(mm)

draagkracht  
(kg)

gewicht 
gelakt (kg)

MC 500 0,5 1000 x 1200 x   500 2000 106
MC 1000 1,0 1000 x 1200 x 1045 2000 138
Grijptang MCG   300 x 1536 x 1300 2000 240

Probleemloos plaatsen en opnemen

Verzamelstation met MCS

Optimaal gebruik van de laadvloer 



119    Afwerking: vuurverzinkt 119    Oberflächen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinktcontainers voor gevaarlijke stoffen 

Speciaal-afvalcontainers 
voor vaste en pasteuze stoffen

Speciaal-afvalcontainers 
voor vaste, pasteuze en vloeibare stoffen

Speciaal-afvalcontainers 
voor spuitbussen

Mobiele tankstations MobiCont

De alfabetische inhoudsopgave van alle producten vind u op pagina 142-143

Speciaal-afvalcontainers 
voor accu’s

Speciaal-afvalcontainers 
voor vloeibare stoffen

TL-buizenboxen 

Tank-container

119
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transport van gevaarlijke stoffen

DIBt

BAM

europawijd hebben wij meer dan

85.000
containers voor gevaarlijke stoffen geleverd

IBC Intermediate Bulk Container

DIBt Duits instituut voor technische constructie

Voor het transporteren van milieugevaarlijke stoffen dienen o.a. de volgende regelementen  
verordeningen en richtlijnen nagevolgd te worden..

ADR Europese overeenkomst voor het  wegvervoer van gevaarlijke stoffen

RID Regelement voor het internationale spoorvervoer van gevaarlijke stoffen

IMDG-Code Internationaal code voor vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen

VLG Regelement vervoer over land van gevaarlijke stoffen

VSG Regelement vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

VBG Regelement vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

RVGZ Regelement vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen

* Informatie betreffende productafwerking op pagina 6
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Uitvoering

 ■ IBC volgens ‘‘DIN 30741”, deel 1
 ■ robuuste staalconstructie
 ■ containerrandprofiel 
 ■ max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
 ■ wanden 2 mm, bodem 2,5 mm
 ■ doorlopende inrijdkokers
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ stabiele stapelhoeken met kraanogen
 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ 2 dekselsluitingen, afsluitbaar
 ■ deksel d.m.v. veren ondersteund en 
met binnenrandafdichting 

 ■ automatische dekselvergrendeling  
bij 270°

 ■ dekselsteun bij 70° 

Opties
 ■ PE-binnenzakken (100 stuks per rol)
 ■ PE-binnenbak
 ■ naamprint
 ■ dubbele codering

UN-GOEDKEURINGEN
11 A/X/D/BAUER/6007
  4 A/X/D/BAUER/6917

§

speciaal-afvalcontainers type sap-1
Internationaal vervoer van vaste en 
pasteuze stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II 
en III 

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

max. totaalgewicht 
(kg)

gewicht 
(kg)

SAP 450-1 450 1200 x 1000 x   835 825 150
SAP 600-1 640 1200 x 1000 x 1053 1124 164
SAP 800-1 800 1200 x 1000 x 1235 1375 175

Type SAP 800-1 mt PE-binnenbak (optie)

Rol PE-binnenzakken

Type SAP 800-1 met dubbele codering (optie)
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speciaal-afvalcontainers type sap
Internationaal vervoer van vaste en 
pasteuze stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II 
en III  

Uitvoering
 ■ IBC volgens ‘‘DIN 30741”, deel 1
 ■ robuuste staalconstructie
 ■ containerrandprofiel
 ■ max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
 ■ wanden en bodem van 3 mm staal
 ■ doorlopende inrijdkokers
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ 4 dekselsluitingen
 ■ deksel d.m.v. veren ondersteund
 ■ automatische dekselvergrendeling  
bij 270°

 ■ stabiele stapelhoeken met kraanogen
 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ binnenrandafdichting
 ■ afsluitbaar  
 

Opties
 ■ PE-binnenzakken (100 stuks per rol)
 ■ PE-binnenbak
 ■ naamprint
 ■ dubbele codering

UN-GOEDKEURINGEN§
Type SAP 800 met PE-binnenbak (optie)

11 A/X/D/BAUER/0410
4 A1/X/D/BAUER/10012

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

max. totaalgewicht 
(kg)

gewicht 
(kg)

SAP 450 450 1200 x 1000 x   835 838 185
SAP 600 640 1200 x 1000 x 1053 1175 200
SAP 800 800 1200 x 1000 x 1235 1430 215

Rol PE-binnenzakken 

Type SAP 800 met dubbele codering (optie)
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speciaal-afvalcontainers

Internationaal transport van drukgas-
verpakkingen en spuitbussen volgens 
ADR/RID/IMDG-code, verpakkings-
groepen II en III

Type inhoud 
(m³)

maten (LxBxH) 
(mm)

max. totaalgewicht 
(kg)

gewicht 
(kg)

SAS 800 0,8 1200 x 1000 x 1235 678 178

 ■ rondom voorzien van beluchtings- 
openingen met spatwaterbescher-
ming

 ■ container tot 100 mm hoogte vloei-
stofdicht

 ■ staalconstructie volgens  
“DIN 30741”, deel 1

 ■ doorlopende inrijdkokers
 ■ opname voor hefwagen en  
vorkheftruck

 ■ stabiele stapelhoeken
 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ afsluitbare deksel
 ■ deksel d.m.v. veren ondersteund 
met steun op 70°

 ■ automatische dekselvergrendeling  
bij 270

Uitvoering

Internationaal vervoer van vaste en 
pasteuze stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen II en 
III 

Uitvoering
 ■ basisframe met opname voor  
hefwagen en vorkheftruck

 ■ bovenkant met stapelhoeken en 
kraanogen

 ■ deksel met binnenafdichting en 
spansluiting, afsluitbaar

type sp

UN-GOEDKEURINGEN§

Speciale uitvoeringen leverbaar
 ■ bijv. roestvrij staal

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

stapelbaar max. totaalgewicht 
(kg)

gewicht
(kg)

SP 100 100 550 x 550 x 745 4-voudig 185 33
SP 240 240 730 x 730 x 965 3-voudig 370 79

1A2/Y/D/BAUER/8821 + 22

type sas

UN-GOEDKEURING§
50A/Y/D/BAUER/12806
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accu-containers
type sap 600 k

Behoorlijk inzamelen en opslaan van accu’s 

UN-GOEDKEURING

type sap 601 k

§
11 A/Y/D/BAUER/0348

transport-palet 
type tp 

Uitvoering

 ■ basisframe van SAP 800
 ■ daarop opgebouwd een 3-zijdig 
frame met 2 vleugeldeuren en ver-
grendeling

 ■ stapelbaar op gevaargoed container 
met basismaat 1200 x 1000 mm 
volgens “DIN 30741“

Type TP gestapeld op Type SAP 800

Uitvoering

 ■ robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
 ■ verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavel- 
zuurbestendig, slag- en slijtvast

 ■ deksel ondersteuning op 70°
 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ afsluitbaar  
 ■ opnamen voor hefwagen en vorkheftruck

Efficiënt en veilig transport van b.v. 
kunststofvaten 

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

max. totaalgewicht 
(kg)

gewicht (kg)
gelakt/verzinkt

SAP 600 K 620 1200 x 1000 x 1055 1224  ---  / 214
SAP 601 K 620 1120 x   960 x   920 1224 140 / 156
TP 1200 x 1000 x 1200  ---  / 127

Accu-container conform
verpakkinginstructie

P801 en P801a

Accu-container conform
verpakkinginstructie

P801 en P801a

Internationaal vervoer van accu’s   
  
Uitvoering

 ■ robuuste constructie van 3 mm plaatstaal volgens “DIN 
30741”, deel 1

 ■ afsluitbaar deksel met veerontlasting en steun op 70°
 ■ zelfstandige dekselvergrendeling bij 270°
 ■ verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randaf-
dekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast

 ■ binnenzijde deksel van beschermlaag voorzien
 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan 
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Inzameling en transport van gebruikte 
TL-buizen

Uitvoering
 ■ stabiele plaatstaalconstructie
 ■ onderrijdhoogte 100 mm voor  
hefwagen en vorkheftruck

 ■ stapelhoeken met kraanogen
 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ afsluitbaar  
 

Type SL 

 ■ met verzinkt deur  
 

Type SL-D 
 ■ met verzinkt deur en deksel    

Optie
 ■ inhangbare binnenbak voor  
gescheiden inzameling van b.v. 
batterijen, spaarlampen, accu’s enz. 
voor Type SL-D

tl-buizenboxen

inhoud ca. 1100 stuks Ø 25 mm
  ca. 500 stuks Ø 37 mm

Type opening maten (LxBxH) 
(mm)

gewicht
gelakt (kg)

SL 150 deur 1700 x 770 x 1125 148 
SL-D 150 deur + deksel 1700 x 770 x   975 139
SL 200 deur 2100 x 770 x 1125 177
SL-D 200 deur + deksel 2100 x 770 x   975 165

type sl

type al

Inzameling en transport van gebruikte 
TL-buizen

Uitvoering
 ■ stabiele constructie van aluminium
 ■ gering eigengewicht
 ■ onderrijdhoogte 100 mm t.b.v.  
hefwagen en vorkheftruck

 ■ stapelhoeken
 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ zijwanden met gaten t.b.v beluchting
 ■ met handgreep op de kopse kanten
 ■ afneembaar deksel
 ■ 2 afsluitbare spansluitingen

inhoud 
ca. 320 stuks Ø 25 mm
ca. 150 stuks Ø 37 mm

Type maten (LxBxH) 
(mm)

gewicht
ca. (kg)

AL-D 150 1700 x 465 x 585 27
AL-D 200 2100 x 465 x 585 31

    Afwerkingen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt
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Type soortelijk gewicht verpakkingsgroep (kg/l)
II III

SF 100 1,4 1,92
SF 240 1,2 1,80

Internationaal vervoer van gevaarlijke 
vloeibare stoffen volgens ADR/RID/
IMDG-code, verpakkingsgroepen II en 
III

Uitvoering
 ■ basisframe met opname voor  
hefwagen en vorkheftruck

 ■ bovenkant met stapelhoeken en 
kraanogen

 ■ met koepeldeksel
 ■ stapelbaar

type sf

UN-GOEDKEURINGEN§
1A2/Y/D/BAUER/8823 + 32

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

vulopening 
(ø mm)

stapel- 
baar

gewicht
(kg)

SF 100 100 550 x 550 x 745 300 4-voudig 32
SF 240 240 730 x 730 x 965 400 3-voudig 80

schadelijke stoffen container

Internationaal vervoer van gevaarlijke 
vloeibare, pasteuze en vaste stoffen 
volgens ADR/RID/IMDG-code, verpak-
kingsgroepen I, II en III

Uitvoering
 ■ cilindervormige container met vier-
kant basis- en stapelframe

 ■ vulopening Ø 610 mm
 ■ lage vulhoogte
 ■ constructie van 3 mm plaatstaal
 ■ afsluitbaar koepeldeksel met 8 
vleugelmoeren en vergrendelstand 
op 90°

 ■ 3-voudig stapelbaar
 ■ opnamen voor hefwagen,  
vorkheftruck en kraan

 ■ optimale transportmaat 800x800 mm
 ■ reinigingsvriendelijk 

Optie 
 ■ trechter met zeef van roestvrij staal

UN-GOEDKEURING§
1A2/X/D/BAUER

Type inhoud 
(l)

maten (LxBxH) 
(mm)

vulhoogte 
(mm)

max. totaalgewicht 
(kg)

gewicht
(kg)

SC 240 240 800 x 800 x 1093 938 534 134
SC 285 285 800 x 800 x 1248 1093 542 142

type sc


