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10 10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne

PROSTY USZCZELNIACZ STUDZIENKI

Uniknij problemów ze środowiskiem i wyciekami, dzięki uszczelnieniu studzienki. Uszczelnienie jest łatwe w obsłudze i zapobie-
ga przedostaniu się wycieków do wody pitnej.

1 242 pln
nr artykułu: 398-RUND

702 pln
nr artykułu: 398

BARIERY DO WYCIEKÓW

Elastyczna bariera jest wyprodukowana z poliuretanu, do stosowania na gładkim podłożu. Można stosować ją wiele razy (mycie 
przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.

1 198 pln
nr artykułu: 391

nr artykułu wymiary cena

391 3000 x 80 x 50 mm 1 198,-

390 3000 x 100 x 75 mm 2 011,-

nr artykułu wymiary cena

398-RUND ø 680 x 15 mm 1 242,-

398 660 x 480 x 20 mm 702,-

398-RUND-HT 410 mm 154,-

154 pln
nr artykułu: 398-RUND-HT

W pobliżu studzienek kanalizacyjnych w zakładach przemysłowych, stacjach paliw, miejscach 
przeładunkowych i wszędzie tam, gdzie mogą dostać się do kanalizacji substancje ropopochodne powinny 

znajdować się zabezpieczenia, tak aby móc je w razie awarii natychmiast zastosować !



99

w
w

w
.ikapol.netKOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

10

NIEZBĘDNY ASOTYM
ENT

10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne

MATA USZCZELNIAJĄCA DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Szybkie uszczelnienie studzienki. Wyprodukowana z poliuretanu. Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemi-
kaliami. Można stosować ją wiele razy (mycie przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów. Praktyczna torba na maty 
dostępna w 3 rozmiarach.

349 pln
nr artykułu: 396

1 181 pln
nr artykułu: 394-4500

265 pln
nr artykułu: 395

nr artykułu nazwa wymiar cena

395 OKRĄGŁA MATA 120 Ø 305 x 13 mm 265,-

395-2 OKRĄGŁA MATA 200 Ø 510 x 13 mm 440,-

396 CZWOROKĄTNA MATA 180 460 x 460 x 13 mm 349,-

396-2 CZWOROKĄTNA MATA 240 610 x 610 x 13 mm 631,-

397 CZWOROKĄTNA MATA 360 910 x 910 x 13 mm 1 270,-

397-2 CZWOROKĄTNA MATA 420 1070 x 1070 x 13 mm 1 712,-

397-3 CZWOROKĄTNA MATA 480 1220 x 1220 x 13 mm 2 450,-

ważne !   |   MATA ZABEZPIECZAJĄCA MOŻE BYĆ NA WYPOSAŻENIU ZESTAWU EKOLOGICZNEGO

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne

  ZESTAWY EKOLOGICZNE  [ więcej na stronie: 14-21 ]
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10 10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne i inne

ZATYCZKI SPUSTOWE

Zaślepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemników. Możliwość ponownego wykorzystania 
(spłukać - woda i mydło). Odporne na większość chemikaliów.

nr artykułu nazwa wymiar cena

UT2113 ZATYCZKA SPUSTOWA 2” Ø 51 mm 236,-

UT2114 ZATYCZKA SPUSTOWA 3” Ø 77 mm 299,-

UT2115 ZATYCZKA SPUSTOWA 4” Ø 102 mm 345,-

UT2116 ZATYCZKA SPUSTOWA PLUS
Ø 51 mm, Ø 77 mm och Ø 

102 mm + ETUI
974,-

UT2117 ZATYCZKA SPUSTOWA 6” Ø 153 mm 500,-

UT2118 ZATYCZKA SPUSTOWA 8” Ø 204 mm 719,-

UT2119 ZATYCZKA SPUSTOWA 10” Ø 254 mm 728,-

UT2121 ZATYCZKA SPUSTOWA 12” Ø 305 mm 874,-

974 pln
nr artykułu: UT216345 pln

nr artykułu: UT2115

299 pln
nr artykułu: UT2114

236 pln
nr artykułu: UT2113
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10.2. Odzież wodoodporna

CZAPKA WODOODPORNA 

Czapki całkowicie wodoodporne mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze środowiskiem wilgotnym, 
częstymi opadami deszczu stosowane najczęściej przez leśników, wędkarzy, na poligonach,  ochroniarzy, służby drogowe, 
budowlane itp. Produkt wykonany z najwyższej jakości wełny merino, dzięki której doskonale oddycha i reguluje temperaturę ciała – chroniąc 
przed utratą ciepła w zimie. Produkty wodoszczelne i chroniące od wiatru.

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU

W
AG

A 
!

RĘKAWICE WODOODPORNE

Rękawice wodoodporne i ognioodporne, dodatkowo odporne na przecięcia. Produkt bezszwowy, posiada trzy warstwy:  zewnętrzna daje 
wysoki poziom ochrony mechanicznej i ognioodporność, druga z wełny merynosów zapewnia doskonałe zachowanie wewnętrz-
nego spalania, ciepło i wydajność tamponującą.

SKARPETY WODOODPORNE 

Skarpetki całkowicie wodoodporne mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze środowiskiem wilgotnym, częstymi opadami 
deszczu. Produkt wykonany z najwyższej jakości wełny merino,  dzięki, której bielizna doskonale oddycha i reguluje temperaturę 
ciała – chroniąc przed utratą ciepła w zimie. Produkty wodoszczelne i chroniące od wiatru. Guma ściągająca w kostkach dodatkowo 
dopasowuje skarpetkę do nogi. Skarpetki można prać w 400C.

ODZIEŻ WODOODPORNA
100 %

ODZIEŻ WODOODPORNA
100 %

ODZIEŻ WODOODPORNA
100 %

nr artykułu kolor dostępne rozmiary

KJ571 czarny S/M, L/XL, XXL

KJ575 żółty S/M, L/XL, XXL

KJ579 pomarańcz S/M, L/XL, XXL

nr artykułu kolor dostępne rozmiary

DG751 czarny S, M, L, XL

DG755 żółty S, M, L, XL

DG759 pomarańcz S, M, L, XL

DG752 oliwka S, M, L, XL

nr artykułu rodzaj dostępne rozmiary

DG751 podkolanówki S, M, L, XL

DG755 cienkie skarpety S, M, L, XL

DG759 cienkie krótkie skarpety S, M, L, XL

DG752 grube skarpety S, M, L, XL

- można prać w 40 0C

NOWOŚĆ !

10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne i inne
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10 10.3. Odkurzacze przemysłowe10.3. Odkurzacze przemysłowe

ODKURZACZE PROFESJONALNE DO PRACY NA SUCHO I MOKRO

Odkurzacz Viper LSU 135 to mocny, profesjonalny odkurzacz 
przystosowany do pracy na sucho-mokro. Odkurzacz występuje w 
wersji z 35 litrowym zbiornikiem  wykonanym ze stali nierdzewnej. 
Odkurzacz przemysłowy Viper LSU 135: łatwy do użycia i serwiso-
wania, optymalna siła ssąca, podwozie odporne na uszkodzenia, 
hak do zawieszenia kabla, do pracy na sucho i mokro.
Specyfikacja: przepływ powietrza: 1869 l/min, moc maksymalna: 
1000 W, głośność: 74 dB(A), pojemność zbiornika: 35 l/max, zasi-
lanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymiary: 450 x 440 x 800 mm, ciężar: 
13 kg, długość przewodu: 7 m.

Odkurzacz Viper LSU 255 to mocny, profesjonalny odkurzacz 
dwuturbinowy przystosowany do pracy na sucho-mokro. Odku-
rzacz występuje w wersji z 55 litrowym zbiornikiem wykonanym ze 
stali nierdzewnej.
Specyfikacja: przepływ powietrza: 2 x 2152 l/min, moc maksymal-
na: 2 x 1000 W, głośność: 78 dB(A), pojemność zbiornika: 55 l/
max, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymiary: 630 x 590 x 950 mm, 
ciężar: 24,5 kg, długość przewodu: 8 m.

nr artykułu: LSU135

nr artykułu: LSU255

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KOMPAKTOWY, ERGONOMICZNY I MOCNY

Kompaktowy, ergonomiczny i mocny odkurzacz Nilfisk - ALTO 40-01 PC INOX to 
odkurzacz dający użytkownikowi wysoką siłę ssania w każdym zastosowaniu. Jest małym, 
cichym i mobilnym urządzeniem czyszczącym, dającym użytkownikowi duże możliwości zbie-
rania różnego rodzaju  zabrudzenia  suchego oraz mokrego.
Specyfikacja: przepływ powietrza: 3700 l/min, podciśnienie: 250 mbar, moc maksymalna: 
1500 W, głośność: 59 dB(A), pojemność zbiornika: 37 l/max, wykonanie zbiornika na pył: stal 
nierdzewna, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymiary: 450 x 440 x 735 mm, ciężar: 13 kg, 
długość przewodu: 7,5 m.

nr artykułu: ALTO40-01PC INOX

nr artykułu: LSU135
nr artykułu: LSU255
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ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY - GWARANCJA WSZECHSTRONNOŚCI 

Odkurzacz Nilfisk - ALTO ATTIX 30-01 PC to niezwykle silny kompaktowy odkurzacz, bardzo dobrze sprawdzający się przy pracy 
w ruchu. Ponadto wersja ATTIX 30-01 PC wyposażona została w system czyszczenia filtra Push&Clean.

nr artykułu: ALTO ATTIX 30-01PC

Specyfikacja: przepływ powietrza: 3700 l/min, podciśnienie: 250 mbar, moc 
maksymalna: 1500 W, głośność: 59 dB(A), pojemność zbiornika: 37 l/max, wyko-
nanie zbiornika na pył: stal nierdzewna, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymia-
ry: 450 x 440 x 735 mm, ciężar: 13 kg, długość przewodu: 7,5 m.

• SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA PUSH&CLEAN

• KOMPAKTOWY, ERGONOMICZNY I MOCNY

• FILTR PET, KTÓRY MOŻNA MYĆ

• SILENTPOWER, WYSOKA MOC, CICHA PRACA

• PRAKTYCZNE UCHWYTY I PÓŁKA NA AKCESORIA

• SYSTEM MULTIFIT - GWARANCJA WSZECHSTRONNOŚCI

• REGULACJA OBROTÓW 

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO PRACY NA SUCHO I MOKRO 

Niezrównana siła odkurzacza na sucho-mokro Nilfisk - ALTO ATTIX 751-11 stanowi idealne rozwiązanie dla wymagających osób, przy 
bardzo cichej pracy urządzenia. Przechylny zbiornik ze stali nierdzewnej, wysoka siła ssąca to jego główne zalety.

Specyfikacja: przepływ powietrza: 3600 l/min, podciśnienie: 230 mbar, moc 
maksymalna: 1500 W, głośność: 57 dB(A), pojemność zbiornika: 70 l/max, wyko-
nanie zbiornika na pył: stal nierdzewna, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymia-
ry: 605 x 580 x 970 mm, ciężar: 25 kg, długość przewodu: 7,5 m.

nr artykułu: ALTO ATTIX 751-11

10.3. Odkurzacze przemysłowe

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

10.3. Odkurzacze przemysłowe
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10 10.3. Odkurzacze przemysłowe

URZĄDZENIE DO OPRÓŻNIANIA MASZYN

Opróżnia szybko pojemniki i maszyny z cieczy również tych zanieczyszczonych. Przykład zastosowania: woda z olejami, emulsje, ciecze 
chłodzące i smary, glikol, substancje ropopochodne i inne. Urządzenie jest proste w użytkowaniu i nie potrzebuje dodatkowej obsługi.  
Rekomendowane ciśnienie 3-7 barów. Do czyszczenia używać środka nie agresywnego dla plastiku i metalu. Ostrzeżenie: nie używać w 
środowisku EX lub do łatwopalnych cieczy. Beczka nie jest wliczona w cenę. 

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

powłoka UG2 IG1,5

wąż próżniowy 2 m / 38 mm

nasadka do węża

nasadka ręczna

lanca ssąca z plastiku - 2 szt.

W komplecie urządzenia 1 647 pln
nr artykułu: 20100-SE

dopływ powietrza: 5 bar 6 bar 7 bar
zużycie powietrza: 13 Nm3/h 13 Nm3/h 13 Nm3/h
podciśnienie: 3100 mm VP 3600 mm VP 3900 mm VP

 CZEKAM NA TWÓJ TELEFON !
        68 / 362 62 70

SKONTAKTUJ SIĘ Z AGNIESZKĄ:  
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10.4. Maty / wykładziny robocze

SAFETY STANCE - MATA BEZPIECZEŃSTWA

Mata bezpieczeństwa jest wykonana z mieszanki gumy nitrylowej odpornej na tłuszcz, oleje i chemikalia. Posiada widoczne  
zabezpieczenia krawędzi w postaci pomarańczowej gumy nitrylowej. Szczególnie dobrze nadaje się do pracy w przemyśle ciężkim w obszarach 
mokrych i suchych. Górna warstwa maty posiada specjalne zabeczpieczenie, które chroni przed poślizgiem według DIN 51130 i spełnia wymogi 
OSHA 1910-144. Całkowieta grubość 22 mm.

nr artykułu wymiary waga

549 S 2640 OB 66 x 100,2 cm 8,8 kg

549 S 3864 OB 97 x 163 cm 21 kg

549 S 3124 OB 97 x 315 cm 37,2 kg

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

10.3. Odkurzacze przemysłowe
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DIAMOND FLEX LOK DO WILGOTNYCH I SUCHYCH ŚRODOWISK

Mata stosowana w miejscach pracy z najlepszą powłoką przeciw zmęczeniu, dzięki płytom o grubości 25 mm. Płyty można łączyć 
do żądanej wielkości i formy. Wyjątkowo wytrzymała na większość chemikaliów, olei i tłuszczy. Wyprodukowana z PVC. 

10.4. Maty / wykładziny robocze

nr artykułu nazwa wymiary waga kolor

620S1212BL DIAMOND FLEX LOK 30,48 x 30,48 cm 0,9 kg czarny

620M0612YL listwa kantowa, HANE 15,24 x 30,48 cm 0,4 kg żółty

620F0612YL listwa kantowa, HONA 15,24 x 30,48 cm 0,4 kg żółty

620K0066YL listwa narożna 15,24 x 15,24 cm 0,2 kg żółty

44 pln
nr artykułu: 620S1212BL

32 pln
nr artykułu: 620F0612YL

18 pln
nr artykułu: 620M0612YL

32 pln
nr artykułu: 620M0612YL
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nr artykułu nr artykułu wymiary waga kolor

MATA WEJŚCIOWA OCT-O-MAT 564S2432OB 600 x 800 mm 6,1 kg 82,-

MATA WEJŚCIOWA OCT-O-MAT 564S3248OB 800 x 1200 mm 12,2 kg 166,-

MATA WEJŚCIOWA OCT-O-MAT 564S3959OB 1000 x 1500 mm 20 kg 259,-

MATA WEJŚCIOWA GUZLLER 166S0035CH 900 x 1500 mm 6 kg 318,-

MATA WEJŚCIOWA GUZLLER 166S0046CH 1200 x 1800 mm 8 kg 383,-

WYKŁADZINA ROBOCZA AIRUG 410R0324BL 600 x 1830 mm - 1 217,-

WYKŁADZINA ROBOCZA AIRUG 410R0336BL 910 x 1830 mm - 1 739,-

WYKŁADZINA ROBOCZA AIRUG 410R0348BL 1220 x 1830 mm - 2 320,-

WYKŁADZINY ROBOCZE ECO STANCE 580S0035BL 870 x 1570 mm 10 kg 613,-

MATA ANTYPOŚLIZGOWA - BUBBLE SOF-TRED 417C0036BY 910 mm x mb 3,5 kg 247,-

Skonstruowana z mikrocząsteczkowego 
winylu składającego się z milionów komórek 
powietrznych, które zwiększają komfort 
pracy. Gruba na 9,4 mm platforma robocza 
tworzy ergonomiczne korzyści. Odporna na 
poślizgi R10 według DIN51130 i zasady BG, 
BGR181. Wyżłobiony wzór wzmacnia ochronę 
przed poślizgiem.

Wyprodukowana w 100% z gumy nitrylowej, 
odpornej na chemikalia, smary, oleje i różne 
tłuszcze.  Dzięki tej macie będziecie mieć 
zarówno komfortowe jak i bezpieczne od poślizgów 
środowisko pracy.

Nowy materiał 12,7 mm daje wyższy 
komfort pracy. Powłoka ochronna wyłącznie z 
Dyna-Shield™ przedłuża wytrzymałość o 50%. 
Żółte kanty wzdłuż stron do wyboru spełniają 
kod OSHA 1910-144. Wszystkie 4 strony są  
zakończone, by zminimalizować ryzyko poślizgu. 

Wytrzymała mata gumowa 
zbierająca błoto, brud i żwir z 
butów. Wypukłości pod spodem 
umożliwiają osuszanie, które 
pozwala na pozostawienie 
powierzchni czystej i suchej. 
Odporna na ekstremalne warunki 
pogodowe i natężony ruch 
pieszych. Ciężar gwarantuje, 
że mata leży w miejscu bez 
przesuwania się. 

Mata wejściowa odporna na 
poślizgi i ciężkie warunki. 
Włókno (800 gram/m2) DECALON  
(PP włókno) daje wspaniałe 
możliwości oczyszczania i 
pochłaniania. Waga: 4,3 kg/m2. 
Mocne listwy kantowe przedłużają 
jej wytrzymałość. Strona spodnia 
z gumy odpornej na poślizgi. 

613 pln
nr artykułu: 580S0035BL

1 217 pln
nr artykułu: 410R0324BL

247 pln
nr artykułu: 417C0036BY

318 pln
nr artykułu: 166S0035CH

82 pln
nr artykułu: 564S2432OB

10.4. Maty / wykładziny robocze

ŚRODOWISKO MOKRE MATY WEJŚCIOWE

ŚRODOWISKO SUCHE ŚRODOWISKO SUCHE MATA Z WKŁADEM SORPCYJNYM

!! ZWIĘKSZA KOMFORT PRACY
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OGRZEWANIE BECZEK W ZAKRESIE 0-90ºC

10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

OGRZEWANIE BECZEK W ZAKRESIE 0-200ºC

Elektryczne ogrzewacze do beczek o różnej pojemności są wydajniejsze 
i zużywają znacznie mniej energii elektrycznej niż konwencjonalne pasy grzewcze. 
Wyniki testów potwierdzają znacznie większą wydajność płaszczy grzewczych niż 
pasów grzewczych w zakresie ogrzewania i izolowania beczek, wiader, kubłów, 
butli gazowych i zbiorników IBC. Płaszcz grzewczy stanowi szybszą, łatwiejszą i 
ekonomiczniejszą metodę ogrzewania i utrzymywania temperatury materiałów 
przemysłowych.

- płaszcz teflonowo-poliestrowy
- izolacja z włókniny poliestrowej
- drut oporowy izolowany silikonową otuliną spiralną
- łatwo regulowane klamr y
- dodatkowo można użyć ogrzewacza dna beczek - dostępne na zamówienie !
- 3-metrowy kabel zasilający
- rozmiary standardowe: 25 l, 50 l, 105 l, 200 l
- termostat: 0 -40º C lub 0-90º C
- czas trwania ogrzewania: ok. 48 godzin (200 l wody od +15º C do +60º C za pomocą ogrzewacza 
beczek o mocy 450 W)
- ochrona IP40

nr artykułu beczka wymiary moc zasilanie

PG-60-90 60 litrów 1330 x 460 mm 300 W 230 V

PG-105-90 105 litrów 1650 x 370 mm 400 W 230 V

PG-200-90 200 litrów 1990 x 800 mm 1200 W 230 V

nr artykułu beczka wymiary moc zasilanie

PG-50-200 60 litrów 1330 x 460 mm 440 W 230 V

PG-105-200 105 litrów 1650 x 370 mm 700 W 230 V

PG-200-200 200 litrów 1990 x 800 mm 1200 W 230 V

Ten ogrzewacz beczek został specjalnie zaprojektowany do topnienia lub zmniej-
szania lepkości produktów wymagających większych mocy, które osiągnięcie nie 
jest możliwe za pomocą standardowych ogrzewaczy beczek.

- płaszcz z włókna szklanego i silikonu
- koc z włókna szklanego
- nawinięty drut oporowy w postaci spirali izolowanej silikonem
- łatwo regulowane klamry
- 3-metrowy kabel zasiląjacy
- rozmiary standardowe: 25 l, 50 l, 105 l, 200 l
- termostat: 0-200º C
- ochrona IP40
- czas trwania ogrzewania: ok. 24 godziny (200 l wody od +15º C do +80º C za pomocą 
ogrzewacza beczek o mocy 1200 W)
- dodatkowo można użyć ogrzewacza dna beczek - dostępne na zamówienie !
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nr artykułu termostat wymiary moc zasilanie

PG-IBC 0-900C 4400 x 1000 mm 2 x 1000 W 230 V

10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

OGRZEWANIE ZBIORNIKÓW IBC

Elektryczne ogrzewacze są wydajniejsze i zużywają znacznie mniej energii elek-
trycznej niż konwencjonalne pasy grzewcze.

Wyniki testów potwierdzają znacznie większą wydajność płaszczy grzewczych niż 
pasów grzewczych w zakresie ogrzewania i izolowania zbiorników IBC.

Płaszcz grzewczy stanowi szybszą, łatwiejszą i ekonomiczniejszą metodę ogrzewa-
nia i utrzymywania temperatury materiałów przemysłowych.

- płaszcz teflonowo-poliestrowy
- izolacja z włókniny poliestrowej
- drut oporowy izolowany silikonową otuliną spiralną
- łatwo regulowane klamry
- czas trwania ogrzewania: ok. 48 godzin (1000 l wody od +15º C do +50º C za pomocą 
dwóch  zbiorników o mocy 1000 W i pokrywy izolacyjnej)
- 3-metrowy kabel zasilający
- podwójny układ zasilający
- termostat: 0-90º C
- ochrona IP40
- dodatkowo mozna zastosować pokrywę izolacyjnej  - dostępne na zamówienie !

nr artykułu: PG-IBC

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek
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OGRZEWANIE BECZEK W STREFIE EX

10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

OGRZEWANIE ZBIORNIKA IBC W STREFIE EX

Elektryczny ogrzewacz do beczek 200 litrów wykonany w technologii 
EX. Płaszcz grzewczy jest ekonomiczną alternatywą dla drogich urządzeń, łaź-
ni lub linii technologicznych służących do ogrzewania substancji chemicznych. 
Warstwa zewnętrzna wykonana z Teflonu, odporna na działanie kwasów, zasad i 
rozpuszczalników. Izolacja z włókniny poliestrowej. 

Wykonany zgodnie z normami i dyrektywami:
- ATEX 94/9/WE
- PN-EN 60079-0
- PN-EN 60079-7
- DIN EN 60079-30
- DIN EN 13463-1

nr artykułu termostat wymiary moc zasilanie

PG-200-EX 55-60 0C 1990 x 800 mm 1050 W 230 V

nr artykułu beczka wymiary moc zasilanie

PG-50-200 60 litrów 1330 x 460 mm 440 W 230 V

Elektryczny ogrzewacz do pojemników IBC wykonany w technologii EX. 
Płaszcz grzewczy jest ekonomiczną alternatywą dla drogich urządzeń, łaźni lub li-
nii technologicznych służących do ogrzewania substancji chemicznych. Warstwa 
zewnętrzna wykonana z Teflonu, odporna na działanie kwasów, zasad i rozpusz-
czalników. Izolacja z włókniny poliestrowej.

Wykonany zgodnie z normami i dyrektywami:
- ATEX 94/9/WE
- PN-EN 60079-0
- PN-EN 60079-7
- DIN EN 60079-30
- DIN EN 13463-1

SPECJALNE OZNACZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWEGO STOSOWANE 
DLA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH ORAZ ICH CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW
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10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

SYSTEM CZUJNIKÓW DO POMIARU TEMPERATURY

nr artykułu urządzenie wymiary zasilanie

PG13-1437 czujnik NTC Ø 12-500 mm 230 V

PG13-1437A kontroler 0-150 ºC 200 x 120 x 120 mm 230 V

PG13-1437C płyta mocująca ze stali nierdzewnej 200 x 120 x 120 mm 230 V

Wbudowany czujnik załącza grzałkę, po uzyskaniu wymaganej temperatury cieczy chroni beczkę czy też zbiornik IBC przed przegrzaniem i 
uszkodzeniem cieczy wewnątrz pojemnika.

- typ czujnika NTC (łatwa wymiana końcówki czujnika)
- rura ze stali nierdzewnej (agresywne ciecze)
- uchwyt z tworzywa sztucznego
- czujnik kabel 4 metry

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ? Nie 
zastanawiaj się, zadzwoń do mnie.

(68) 362 62 70 

10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek
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POJEMNIKI OIL SAFE DO PRZECHOWYWANIA I PRZELEWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH

10.6. Pojemniki Oil Safe

Pojemniki Oil Safe z PE odpornego na UV. Duży otwór umożliwia szybkie opróżnienie i ułatwia czyszczenie. Podziałka i przeźroczyste 
pojemniki ułatwiają szybką i prostą kontrolę poziomu cieczy.

6700,- 6900,- 8500,- 9500,- 14200,-
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pojemność: 1,5 litra pojemność: 2 litry pojemność: 3 litry pojemność: 5 litrów pojemność: 10 litrów

POKRYWA OIL SAFE Z REGULOWANĄ SZYJKĄ DO SZYBKIEGO I BECZPIECZNEGO NAPEŁNIANA

Uformowana tak, by stosować ją do napełniania środkiem smarującym w trudno dostępnych przestrzeniach. Nadaje się najlepiej 
do olejów z niską gęstością < ISO 220.

100302 100308

100309 100303100305

100307

100306

100301100300

100304

POKRYWA OIL SAFE UNIWERSALNA - SZYBKI I KONTROLOWANY PRZEPŁYW

Pokrywa uniwersalna z dużym otworem umożliwia szybki i kontrolowany przepływ środków natłuszczających. Pasuje do 
wszystkich pojemników i może być używana z pompą ręczną w pojemnikach 3,5 i 10 litrów.

nr artykułów wg kolorów:

wymiary szyjki: 

wewnętrz 13 mm / zewnątrz 16 mm
171 pln

100202 100208

100209 100203100205

100207

100206

100201100200

100204

nr artykułów wg kolorów:

92 pln
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10.6. Pojemniki Oil Safe

POKRYWA OIL SAFE MAGAZYNOWA ŁATWA I PROSTA W IDENTYFIKACJI

Pokrywa Oil Safe wyprodukowana w intensywnych kolorach w celu łatwej identyfikacji. Pokrywa i etykieta pojemnika mogą być 
oznaczone tym samym kolorem - pomoże to uniknąć pomyłek. Wygodna rączka do przenoszenia pojemnika.

100102 100108

100109 100103100105

100107

100106

100101100100

100104

nr artykułów wg kolorów:

302 pln

POMPA RĘCZNA OIL SAFE

Pompa ręczna pompuje ok. 1 L przy 14 naciskach. Pasuje 
do pokrywy uniwersalnej Oil Safe i do pojemników 3,5 i 
10 L. Dostarczana z wężem odprowadzającym i rączką. *Pompa 
ręczna dostarczana bez pokrywy i pojemnika!

WĘŻE OIL SAFE

Elastyczne podłączenie węży do ciasnych i trudno 
dostępnych przestrzeni. Wąż można wyregulować do żądanej 
długości. Wąż krótki Oil Safe pasuje do pokrywy z krótką szyjką. 
Wąż elastyczny Oil Safe pasuje do pokrywy z regulowaną szyjką.

67 pln
89 pln

wymiary:
102021 - wewnątrz 23 mm zewnątrz 27 mm długość 265 mm
102020 - wewnątrz 9 mm zewnątrz 13 mm długość 305 mm

nr artykułu: 102000
nr artykułu: 102021

nr artykułu: 102020

80 pln

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

10.6. Pojemniki Oil Safe
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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KREM DO MYCIA RĄK NA SUCHO - NIEZWYKLE SKUTECZNY

10.7. Krem do mycia rąk ADERMO

Żółty żel do mycia rąk jest niezwykle skuteczny. Usuwa olej, tłuszcz, brud, kleje, farby, itp. bez użycia wody. Preparat utrzymuje 
naturalną wilgoć pozostawiając skórę rąk miękką i gładką, a także pozostawia świeży i przyjemny zapach.

nr artykułu rodzaj pojemność cena

8220-9600 szorstki krem do czyszczenia rąk 600 ml 16,-

8220-9025 szorstki krem do czyszczenia rąk 2,5 litra 60,-

8220-0045 szorstki krem do czyszczenia rąk 4 x 4,5 litra 84,-

8200-9500 naturalne mydło w kremie 500 ml 23,-

8202-9500 żel pod prysznic z aloesu 500 ml 24,-

8202-9025 żel pod prysznic z aloesu 2,5 litra 25,-

16 pln
nr artykułu: 8220-9600

60 pln
nr artykułu: 8220-9025

84 pln
nr artykułu: 8220-0045

23 pln
nr artykułu: 8200-9500

45 pln
nr artykułu: 8202-9025

24 pln
nr artykułu: 8202-9500

Produkt przeznaczony dla osób, które pracują ze 
smarami i mają utrudniony dostęp do wody. Środek usuwa 
zaniczyszczenia przy zastostowaniu wody oraz „na sucho”. 
W razie, gdy dostęp do bieżącej wody jest utrudniony należy 
ADERMO KREM użyć jak mydło i wytrzeć ręce w ścierkę. Ręce 
pozostaną czyste i delikatnie nawilżone.
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   IDEALNE NA POLIGONACH !
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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10.8. Urządzenia do przechowywania AdBlue®

WYPOSAŻENIE I KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI AdBlue®

Eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw lub dowożenia AdBlue® w pojemnikach. Dobra izolacja termiczna oraz automa-
tyczne systemy grzewczowentylacyjne umożliwiają przechowywanie AdBlue® w odpowiednim zakresie temperatur. Dwupłaszczowa, wzmoc-
niona konstrukcja zbiornika oraz zastosowanie systemu wykrywania przecieków, wskaźnika napełnienia oraz zabezpieczenia 
przed przepełnieniem uniemożliwiają wydostanie się magazynowanej substancji na zewnątrz. Zamykana obudowa dystrybutora 
chroni przed dostępem osób niepowołanych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych. 
Bogate wyposażenie standardowe zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę, nie wymagając przy tym szczególnych zabiegów konserwacyjnych. 
Zbiorniki posiadają estetyczny kształt i kolor. Najwyższej jakości polietylen, z którego wykonane są zbiorniki gwarantuje odporność na UV i róż-
nice temperatur zapewniając długoletnią eksploatację produktu. Zbiorniki można łatwo transportować przy pomocy wózka widłowego. 
Linia napełniająca z suchozłączem znajdującym się na poziomie roboczym, znacznie ułatwia napełnianie zbiornika. Istnieje możli-
wość rozbudowy wyposażenia urządzenia, np. zamontowania układu dystrybucyjnego z legalizowanym przepływomierzem pokazującym ilość i 
wartość zatankowanego AdBlue®. Produkt posiada certyfikat zgodności DIBT i został wyprodukowany zgodnie z wymogami jakościowymi BE 
EN ISO 9001 : 2008.

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

10.7. Krem do mycia rąk ADERMO
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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10 10.9. Zbiorniki na olej przepracowany10.8. Urządzenia do przechowywania AdBlue®

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI AdBlue®



117

w
w

w
.ikapol.netKOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net
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10.9. Zbiorniki na olej przepracowany

SYSTEM BEZPIECZNEGO SKŁADOWANIA PRZEPRACOWANEGO OLEJU

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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10 10.10. Wózek do transportowania i przechowywania różnych materiałów

WÓZEK DO TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW
NP. MAKULATURY, SUBSTANCJI SYPKICH, ODPADÓW, ITP.

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET




