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ADAPTERY DO DOPASOWANIA RÓŻNYCH GWINTÓW BECZEK Z TWORZYWA, KRANÓW, KANISTRÓW ITP.

NR ARTYKUŁU: 411-900800
KOLOR: czerwony
OD: TRI-SURE (U)
DO: MAUSER (I)

NR ARTYKUŁU: 411-901120
KOLOR: czarny
OD: MAUSER (U)
DO: 61 mm (U)

NR ARTYKUŁU: 411-900810
KOLOR: winogronowy
OD: MAUSER (U)
DO: TRI-SURE (I)

NR ARTYKUŁU: 411-901130
KOLOR: czarny
OD: 61 mm (U)
DO: 2” Fin (I) US

NR ARTYKUŁU: 411-900900
KOLOR: szary
OD: 61 mm (U)
DO: 2” Fin (I)

NR ARTYKUŁU: 411-901140
KOLOR: czarny
OD: TRI-SURE (U)
DO: 2” Fin (I) US

NR ARTYKUŁU: 411-901000
KOLOR: brązowy
OD: 71 mm (I)
DO: 2” Fin (I)

NR ARTYKUŁU: 411-901110
KOLOR: czarny
OD: TRI-SURE (U)
DO: 61 mm (U)

NR ARTYKUŁU: 411-901100
KOLOR: czarny
OD: 61 mm (U)
DO: 2” Fin (U)

NR ARTYKUŁU: 411-900100
KOLOR: pomarańczowy
OD: 2” Fin (I)
DO: Grov TRI-SURE (U)

NR ARTYKUŁU: 411-900200
KOLOR: niebieski
OD: 2” Fin (I)
DO: 2” Fin MAUSER Grov (U)

NR ARTYKUŁU: 411-900210
KOLOR: złoty
OD: 2” Fin (I)
DO: 2” Fin (U)

NR ARTYKUŁU: 411-900300
KOLOR: żółty
OD: 61 mm (I)
DO: 2” Fin (I)

NR ARTYKUŁU: 411-900400
KOLOR: zielony
OD: 51 mm (I)
DO: 2” Fin (I)

NR ARTYKUŁU: 411-900700
KOLOR: biały
OD: 63 mm (I)
DO: 2” Fin (I)

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ? Zadzwoń: +48 (68) 362 62 70

Rozwiązanie do otworów 2”

  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: 

MAGAZYNY / KONTENERY CHEMICZ-
NEsklep on-line: www.ikapol.net
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KRAN DO BECZKI DF102

Z mosiądzu do cieczy nie powodujących korozji; kran samo-

zamykający się, gwint 3/4”, uszczelnienie teflonem i zinte-

growana ochrona przed płomieniami. 

NR ARTYKUŁU: DF102

KRAN ZATYKAJĄCY

gwint 3/4”, otwór 20 mm

NR ARTYKUŁU: 410-342000

KRAN DO BECZKI DF103

Ze stali nierdzewnej m.in. do reagujących cieczy. Gwint 

3/4”, uszczelnienie teflonem i zintegrowana ochrona przed 

płomieniami. Możliwość ustawienia pozycji wylewania.

NR ARTYKUŁU: DF103

KRAN ZATYKAJĄCY

gwint 3/4”, otwór 20 mm

NR ARTYKUŁU: 410-342001

KRAN DO BECZKI DF100A

Z mosiądzu, do precyzyjnego dozowania; kran samozamyka-

jący się, gwint 3/4”, uszczelnienie teflonem i zintegrowana 

ochrona przed płomieniami.

NR ARTYKUŁU: DF100A

ODPOWIETRZNIK Z MOSIĄDZU  
DV105
Do wyrównania ciśnienia przy odpompowaniu itp.,

gwint 2”. Wentyl otwiera się przy 0,35 bar.

NR ARTYKUŁU: DV105

KRAN ZATYKAJĄCY BOCHNIA

DIN 40, Bochnia, otwór 20 mm.

NR ARTYKUŁU: 299-400600

KRAN DO BECZKI 1022

Z PE odpornego na chemikalia, gwint 3/4”

NR ARTYKUŁU: 1022

KRAN DO BECZKI DF104

Z mosiądzu m.in. do wolno płynących cieczy. Samozamykający 

się, gwint 2”.

NR ARTYKUŁU: DF104

KRAN DO BECZKI 1023

Z PE odpornego na chemikalia, gwint 2”.

NR ARTYKUŁU: 1023

KRAN DO BECZKI 1024

Kran do beczki z gwintem 2” z PE do wolno płynących i reagu-

jących cieczy. Wybierz pompę do napełniania.

NR ARTYKUŁU: 1024
Hej, nazywam się Agnieszka.

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

(68) 362 62 70 

nr artykułu: 1024

  PRZEZNACZONY DO BECZEK METALOWYCH

nr artykułu: DF103



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net52

NÓŻ ZAPASOWY

KLUCZ DO BECZEK UNIVERSAL

PASUJE DO WSZYSTKICH ZWYKŁYCH ZAMKÓW SZPUNTOWYCH
NR ARTYKUŁU: DW300

OTWIERACZ DO BECZEK IKA

DUŻA ILOŚĆ SPRZEDANYCH EGZEMPLARZY !
NR ARTYKUŁU: 272018   |   NÓŻ ZAPASOWY: 272012

OTWIERACZ DO BECZEK FN

OPTYMALNE DZIAŁANIE DŹWIGNI DZIĘKI DŁUGIEJ RĄCZCE
NR ARTYKUŁU: 440013   |   NÓŻ ZAPASOWY: 440014

OSPRZĘT DO BECZEK
OTWIERACZE DO BECZEK

infolinia: (68) 362 62 70

02

OTWIERACZE / KLUCZE DO BEZPIECZNEJ OBSŁUGI BECZEK

NIEISKRZĄCY KLUCZ DO BECZEK

BEZPIECZNIEJSZA ALTERNATYWA
NR ARTYKUŁU: DW100

OTWIERACZ DO BECZEK DDH-1

MOCNY OTWIERACZ DO BECZEK DO TWARDYCH MATERIAŁÓW
NR ARTYKUŁU: 272303   |   NÓŻ ZAPASOWY: 272304

nr artykułu nakrętka

16659 DN 150

370797 DN 225

KLUCZ OCZKOWY DO WYGODNEGO OTWIERANIA
NAKRĘTEK IBC ZE STALI CYNKOWANEJ

KLUCZ DO BECZEK
KONSTRUKCJA Z BRĄZU I ALUMINIUM

N
O

W
O

ŚĆ

nr artykułu: 272304

SZCZEGÓŁY:
- waga: 0,5 kg.

Klucz zapobiegający iskrzeniu przy obsłudze metalo-
wych beczek. Wygodny do wycięcia pokrywy beczki 
metalowej z krawędzią. Konstrukcja klucza z brązu oraz 
wysokiej jakości aluminium. Klucz regulujemy w zależności 
od twardości materiału i rodzaju krawędzi w beczce (regu-
lowany do szerokości obrzeża).lowany do szerokości obrzeża).

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 116 x 168 x 619 mm,
- materiał: mosiądz i aluminium,
- waga: 3,5 kg.

nr artykułu: DDHB
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POMPY DO RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA WRAZ Z DODATKAMI

OSPRZĘT DO BECZEK
POMPY DO BECZEK
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

JW-490

POMPA TELESKOPOWA Z ALUMINIUM

- wyposażona w regulowaną rurę teleskopową
- przystosowana do pompowania z kanistrów / beczek 60-220 litrów
- pompowana ilość: 0,35 litra / na naciśnięcie.

POMPA TELESKOPOWA DO CIECZY PETROCHEMICZNYCH

- wyprodukowana z giętego aluminium,
- wentyle i pozostałe części z plastiku (PA),
- długość węża: 1,5 m.

5627-1

JW-215

POMPA ROTACYJNA Z KORBKĄ RĘCZNĄ Z ALUMINIUM

- z ocynkowaną rurką i zestawem z trzema częściami,
- do olejów maszynowych, benzyny itp.,
- idealna do cieczy o małej gęstości, od SAE 30,
- pompowana ilość: ~ 1 litr / obrót.

5613-1

POMPA DŹWIGNIOWA

- wyprodukowana z polipropylenu,
- uniwersalne zastosowanie,
- do wszystkich rozmiarów beczek,
- pompowana ilość: ~ 0,25 litra / na naciśnięcie.

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:
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POMPY DO RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA WRAZ Z DODATKAMI

  POMPA ROTACYJNA Z KORBKĄ  RĘCZNĄ I LEJKIEM

- do olejów maszynowych, cieczy nie powodujących korozji itp.,
- pompowana ilość: ~ 0,27 litra / obrót.

JW-214/479

JW-216

  POMPA ROTACYJNA Z KORBKĄ RĘCZNĄ Z PLASTIKU

- z zestawem rurek z plastiku,
- do olejów, środków czyszczących, kwasów, nietrwałych chemikaliów,
- pompowana ilość: ~ 0,27 litra / obrót.

JW-214

  POMPA ROTACYJNA Z KORBKĄ Z ŻELAZA I Z RURKĄ STALOWĄ

- do olejów maszynowych, cieczy nie powodujących korozji itp.,
- pompowana ilość: ok. 0,27 litra / obrót (wyłącznie lejek art. nr JW-497).

304

  POMPA MEMBRANOWA DO MNIEJSZYCH ILOŚCI CIECZY

- wyprodukowana z odpornego na chemikalia polietylenu,
- adapter z gwintem 2”,
- pompa membranowa z PE. 
- pompowana ilość: ~ 0,2 litra / na  naciśnięcie.

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:
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POMPY DO RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA WRAZ Z DODATKAMI
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JW-218

JW-R490ST

JW-T490S

POMPA ROTACYJNA DO ALKOHOLU, ZASAD, KWASÓW, WĘGLOWODORÓW, ADBLUE

- rura ze stali nierdzewnej z trzech części,
- do pojemników 60, 110, 208 litrów,
- długość: 1016 mm,
- max lepkość: 2000 SSU,
- wydajność: 0,35 litrów/obrót.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

POMPA RĘCZNA - ZASTOSOWANIE: ALKOHOL, OLEJ NAPĘDOWY, KWASY, ZASADY

- nie nadaje się do octu, etylenu i etanolu
- materiał: teflon / PVDF.

POMPA RĘCZNA DO BARDZO SILNYCH KWASÓW, ZASAD ORAZ ADBLUE

- pompa do środków ochrony roślin, detergentów,
- wyprodukowana z giętego aluminium,
- wentyle i pozostałe części z plastiku (PA),
- długość węża: 1,5 m.

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:
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                              ELEKTRYCZNA POMPA DO BECZEK - ZASTOSOWANIE: SILNE KWASY I ZASADY

ELEKTRYCZNA POMPA WIRNIKOWA NA WÓZKU CALPEDA AM 40-110B/A

ZESTAW ZAWIERA:

     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)

     przedłużacz przemysłowy 50 mb x 2

     wąż nalewczy / ssący 1,5’’

     pistolet PN -100 AL

     przepływomierz PN-LP-100

     wózek do wygodnego transportu

     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)

ZESTAW PRZYSTOSOWANY DO OLEJÓW NAFTOWYCH 
(PRZEPRACOWANYCH) O GĘSTOŚCI 0,78-0,93

WYDAJNOŚĆ: 30 LITRÓW / MIN.

nr artykułu: CAL AM-40

MEDIUM
DUŻA ODPORNOŚĆ
(użycie dozwolone)

Kwasy i zasady tak

Stężone kwasy i zasady nie

Płyny korozyjne tak

Środki ochrony roślin tak

Antyfryzy tak

Ad Blue tak

Benzyna tak

Nafta tak

Oleje napędowe i opałowe tak

Alkohole tak

Glikole tak

Rozpuszczalniki tak

Farby, lakiery nie

Detergenty tak

Chłodziwo tak

Oleje silnikowe i maszynowe tak

Woda tak

SPECYFIKACJA:
- silnik elektryczny jednofazowy: 0,5 kW, 230V
- lepkość max :  1 000 cP
- obroty max: 20 000 rpm
- zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak
- regulator obrotów: tak
- obudowa z niepalnego materiału
- przewód zasilający: 5 m
- stopień ochrony IP 44
- waga: 3 kg

nr artykułu: IKA-P02

SPECYFIKACJA:
- rura ssąca: stal kwasoodporna (SS 316), (d = 42 mm)
- wał: stal kwasoodporna (SS 316)
- rotor: polifluorek winylidenu (PVDF)
- uszczelnienie: viton (FPM / FKM)
- wylewka:  stal kwasoodporna (SS 316), (dz = 19/25/32 mm)

nr artykułu: IKA-P01

PISTOLET NALEWCZY

Pistolet do oleju napędowego, oleju 
opałowego i płynów nieagresywnych.

- przepływ:  100 l/min.
- przyłącze: Gw 1”
- króciec na wąż:  19 mm lub 25 mm

LICZNIK PRZEPŁYWU PN-LP-100

- przepływ: 100 l/min.
- ciśnienie pracy:  10 bar
- przyłącza: Gz 1”
- możliwość obracania wyświetlacza 
względem osi.

WYDAJNOŚĆ: 120 dm3/min

nr artykułu: IKA-P03 nr artykułu: IKA-P04
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

POMPY DO RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA WRAZ Z DODATKAMI

nr artykułu:

JW-P490

JW-495

nr artykułu:

POMPA TELESKOPOWA DO ALKOHOLI, BENZYNY, OLEJU NAPĘDOWEGO

- materiał: polipropylen oraz stal,
- pompuje: 4 litry / 10 uderzeń
- korpus: polipropylen,
- tłok: polietylen.

POMPA TELESKOPOWA DO OLEJÓW NAPĘDOWYCH, OPAŁOWYCH ORAZ NAFTY

- wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym, rolnictwie,
- stosowana do olei przekładniowych, maszynowych oraz glikolu itp.,
- maksymalna temperatura cieczy 60 °C,
- maksymalna lepkość: 4000 SSU.

NIE NADAJE SIĘ DO: rozpuszczalników, zasad, kwasów i cieczy na bazie 
wody. 

POMPA TELESKOPOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Idealny do pompowania rozpuszczalników, substancji żrących, cieczy 
lotnych i agresywnych środków chemicznych, takich jak: estry, ketony, 
alkohole, zasady, kwasy, węglowodory oraz ciecze na bazie wody. Nadaje 
się również do pompowania płynów ropopochodnych oraz cieczy o śred-
niej lepkości, takich jak np.: oleje napędowe, smary, nafta, rozpuszczalniki, 
rozcieńczalniki, benzyna,  płyny przekładniowe, oleje maszynowe, oleje sil-
nikowe, itp.

NIE NADAJE SIĘ DO: octanu etylu, etanolu, kwasu octowego, kwasu siar-
kowego, kwasu solnego i acetonu.

JW-219

nr artykułu:
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                              POMPY ZE STALI NIERDZEWNEJ DO CIECZY PALNYCH

Do przepompowywania z beczek materiałów łatwopalnych, rozpuszczalników itp. Pompy w wersji standardowej są dostarczane bez 
śrubunków. Specjalne warunki bezpieczeństwa podczas pompowania materiałów łatwopalnych można uzyskać odprowadzając 
ładunek elektrostatyczny za pomocą zestawu antyelektrostatycznego (nr artykułu: 5602-1) i śrubunku z niklowanego mosiądzu 
(nr artykułu: 5601-12).

nr artykułu produkt głębokość zanurzenia długość całkowita typ

5601-40 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wylewką kolanową, bez śrubunka 360 mm 480 mm z wylewką

5601-50 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wylewką kolanową, bez śrubunka 570 mm 69 0mm z wylewką

5601-80 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wylewką kolanową, bez śrubunka 910 mm 1030 mm z wylewką

5601-041 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wężem wylewką, bez śrubunka 360mm 480mm z wężem

5601-051 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wężem wylewką, bez śrubunka 570mm 690mm z wężem

5601-081 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wężem wylewką, bez śrubunka 910mm 1030mm z wężem

nr artykułu produkt

5602-1 zestaw antyelektrostatyczny w walizce

5601-12 śrubunek mosiężny - R 2"

5601-13 śrubunek stalowy R 2" gazoszczelny z zaworem zwrotnym

nr artykułu: 5601-12 nr artykułu: 5601-13

nr artykułu: 5602-1

U
W

AG
A 

!

Przy pompowaniu łatwopalnych płynów 
beczka i pompa musi być uziemiona! Użyj 
do tego zestawu antystatycznego (nr arty-
kułu: 5602-1).

nr artykułu: 5601-041

nr artykułu: 5601-40

ZESTAW ANTYELEKTROSTATYCZNY W WALIZCE

D
O
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W
E 

W
YP

O
SA

ŻE
N

IE
:

RO
D
ZA

JE
 Ś

RU
B
U

N
K
Ó

W
:



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 59

OSPRZĘT DO BECZEK
MIERNIKI DO BECZEK

www.ikapol.net

02

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

MIERNIK POZIOMU CIECZY W BECZCE WRAZ Z KRANEM 3/4”

Żeliwny wskaźnik napełnienia beczki leżącej pozwala łatwo, jed-
nym rzutem oka, sprawdzić poziom płynu w beczce. Może być sto-
sowany wewnątrz lub na zewnątrz, wszędzie, gdzie jest przydatny do kon-
trolowania poziomu płynów w beczkach. Instalowany w otworze beczki 
3/4” i pokazuje, ile płynu pozostaje w beczkach 200 litrów. 

nr artykułu:

8533

MIERNIK POZIOMU CIECZY W BECZCE

      SPECYFIKACJA:

 do montażu na otworach 3/4”

 poziom cieczy łatwy do odczytu na mierniku

nr artykułu: IBK81-4420

SKLEP INTERNETOWY:

sprawna orientacja w oferowanych produktach •
więcej informacji o produktach •

wygodna wyszukiwarka •
natychmiastowy podgląd zamówień •

MAGAZYNY / KONTENERY CHEMICZ-
NEsklep on-line: www.ikapol.net

Wskaźnik poziomu pasuje do wszystkich stand-
ardowych beczek 200-litrowych. Nadaje się 
do cieczy nieagresywnych, takich jak oleje 
napędowe i oleje opałowe.
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LEJKI DO BECZEK

Lejek z polipropylenu odpornego na niskie
temperatury z wyjmowanym filtrem
z mosiądzu. Przeznaczony do ropy naftowej, 
benzyny, produktów ropopochodnych i wielu 
substancji chemicznych.

Lejek z polipropylenu z kątowym wyprowa-
dzeniem i wyjmowanym mosiężnym  fil-
trem.

Lejek z polipropylenu, odpornego na niskie 
temperatury, z elastyczną wymienną rurką 
przedłużającą. Lejek odporny na olej, benzynę, 
ropę naftową i wiele substancji chemicznych.

nr artykułu wymiary

GETR-160S Ø 160 mm

nr artykułu wymiary

GETR-160FS Ø 160 mm

nr artykułu wymiary

GETR-160-vFS Ø 160 mm

Lejek z polipropylenu z kątowym wyprowa-
dzeniem i wyjmowanym mosiężnym fil-
trem.

Lejek z polipropylenu odpornego na niskie tem-
peratury. Lekki, przeznaczony do oleju, benzy-
ny, ropy naftowej i innych chemikaliów. Lejek
posiada nakrętki na wlocie i wylocie.

Lejek z polipropylenu odpornego na niskie tem-
peratury. Lekki, przeznaczony do oleju, ben-
zyny, ropy naftowej i innych chemikaliów. 
Lejek posiada nakrętki na wlocie i wylocie.

nr artykułu wymiary

GETR-200S Ø 200 mm

GETR-250S Ø 250 mm

nr artykułu wymiary

GETR-75L Ø 70 mm

GETR-110FSL Ø 110 mm

nr artykułu wymiary

GETR-110L Ø 110 mm

GETR-110FL Ø 110 mm

W różnych rozmiarach. Lejek z polipropylenu 
odpornego na niskie temperatury z elastyczną  
wymienną rurką przedłużającą i mosiężnym 
filtrem. Formowany uchwyt. Lejki są odpor-
ne na  olej, benzynę, ropę naftową i wiele 
chemikaliów.

Lejek z tworzywa z wężem z ocynkowanej 
stali. Przeznaczony do pojemników metalo-
wych, odporny na większość chemikaliów.

Wlewka z twardego polipropylenu z filtrem.
Przeznaczona do oleju, benzyny, ropy naf-
towej i różnych substancji chemicznych. 
Odporna na niskie temperatury.

nr artykułu wymiary

GE6500 Ø 100 mm

GE6520 Ø 190 mm

GE6540 Ø 230 mm

nr artykułu wymiary

GE1180 300 x 200 x 300 mm

nr artykułu wymiary

11089 Ø 25 x 356 mm
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Lejki (4 szt.) z polipropylenu przeznaczone do 
ropy naftowej, benzyny, glikolu i innych 
chemikaliów.

nr artykułu wymiary

GE2360 Ø 50, Ø 70, Ø 100, Ø 120 mm

STALOWY LEJEK DO PŁYNÓW ŁATWOPALNYCH

nr artykułu wymiar długość rury

8208 ø 273 x 254 mm 838 mm

8205 ø 273 x 254 mm 818 mm

8207 ø 273 x 254 mm 152 mm

Poręczny lejek z długim przewodem (oraz plasti-
kowym sitkiem) prowadzącym ułatwia wlewanie 
wszelkich płynów. Może być zastosowany do 
uzupełniania olejów, paliwa, płynu chłodzą-
cego itp.

nr artykułu wymiary

INT-02 16 x 16 x 36 cm
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DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

Lejek zatwierdzony przez EPA, OSHA, TÜV i FM. Lejek z dużym otworem 
jest obowiązkowy, gdy ciecz musi zostać przelana do mniejszych beczek 
około 110 do 200 litrów. Ciężka 1-milimetrowa galwanizowana stal 
pokryta gładką proszkową farbą powoduje, że lejek jest odporny 
na chemikalia. Na lejek można założyć zamknięcie (nie wchodzi w 
skład zestawu), by chronić przed niepożądanym działaniem. Lejek 
przeznaczony do palnych cieczy posiada samozamykającą 
się pokrywę i wbudowaną ochronę przed płomieniami, która 
odprowadza ciepło i zapobiega samozapaleniu się (np. przez iskry z 
instalacji elektrycznej, papierosów), gdy beczka zawiera substancje palne. 

Lejek wyposażony w sitko. Przeznaczony do 
większości płynów. Sitko można dokupić po jego 
zużyciu: GE1172

nr artykułu wymiary

229 Ø 300 x 205 mm

nr artykułu wymiary

GE2344 Ø 200 mm

Przeznaczony do zlewania oleju, benzyny, ropy 
naftowej i różnych substancji chemicznych. Po-
siada wyjmowany filtr z mosiądzu i jest od-
porny na bardzo niskie temperatury. 

nr artykułu wymiary

GETR-30X20S 300 x 200 x 300 mm
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LEJEK BEZPIECZEŃSTWA

Lejek bezpieczeństwa ułatwia przelewanie róż-
nych cieczy. Jest bardzo efektywny w zastosowa-
niu, ponieważ znacząco ogranicza niekontrolowane 
wycieki. Za jego pomocą wszystkie rozlewane ciecze 
bezpiecznie spływają do beczki.

nr artykułu wymiary

3200-BK Ø 610x70 mm
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Lejek pasujący do wszystkich beczek 110-litrowych i 200-litrowych. Konstrukcja lejka pozwala na wygodne i bezpieczne przelewanie płynów z 
małych pojemników do 200 L beczek.  Puszki z farbą malarską, wiadra i inne pojemniki można postawić na lejku i bezpiecznie opróżnić, wtedy 
wszystkie rozlane ciecze spływają bezpiecznie do beczki. 

nr artykułu nazwa wymiary

28680 lejek z PE Ø 533 x 83 mm

28681 lejek do cieczy palnych Ø 533 x 83 mm

28682 pokrywa do 28680 Ø 482 x 32 mm

OSPRZĘT DO BECZEK
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WYSOKIEJ JAKOŚCI LEJKI DO BECZEK - PROSTY SPOSÓB, BY UTRZYMAĆ GÓRĘ BECZKI W CZYSTOŚCI

   nr artykułu: 28680

   nr artykułu: 28681

   nr artykułu: 28682
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URZĄDZENIA DO OPRÓŻNIANIA KANISTRÓW DO SZYBKIEGO, PROSTEGO I BEZPIECZNEGO OPRÓŻNIANIA KANISTRÓW 25L

nr artykułu nazwa waga wymiary

KM2500 urządzenia do opróżniania kanistrów, 25L 5 kg 280 x 260 x 410 mm

303 urządzenia do opróżniania kanistrów, 25L 6 kg 420 x 410 x 900 mm

KM2501 urządzenia do opróżniania kanistrów, 20L okrągłe pojemniki 5 kg Ø 285 x 410 mm

nr artykułu: KM2500

nr artykułu: 303

nr artykułu: KM2501

Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecznej 
i stabilnej konstrukcji. Galwanizowane na ciepło.
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ZLEWARKI

Zbiornik na zużyty olej. Wykonany z PE. Może 
być stosowany do mycia części silnika i tym 
podobnym. Pojemność zlewarki: 7 litrów.

Nowoczesna zlewarka oleju w postaci
zamykanego kanistra. Zakręcane wieko umoż-
liwia  magazynowanie i przewożenie substancji 
ciekłych. 

nr artykułu wymiary

GE24110 Ø 400 mm

nr artykułu wymiary

GE24115 410 x 140 x 460 mm

Naczynie do przelewania z dozownikiem 
i solidnym uchwytem. Naczynie odporne na 
olej, benzynę, chemikalia, w tym kwasy.

Pojemnik zlewowy z nakrętką. Zamontowane
koła pozwalają na proste manewrowanie. Do-
datkowy korek do odpowietrzania -  szybkie 
napełnianie. Podczas napełniania żółty korek 
można umieścić po drugiej stronie. Korek zlewo-
wy 3,2 cm umożliwiający szybkie opróżnianie. 
Pojemność 44 litry.

Zlewarka wykonana z odpornego na
działanie chemikaliów polietylenu. Pojem-
ność 17 litrów.

nr artykułu wymiary

7908 92 x 60 x 25 cm

nr artykułu wymiary

GETAL Ø 470 mm

nr artykułu wymiary

A-TR45L 885 x 495 x 188 mm

Pojemnik zlewowy z nakrętką.Pojemnik zlewowy z nakrętką.Pojemnik zlewowy z nakrętką.Pojemnik zlewowy z nakrętką.Pojemnik zlewowy z nakrętką.Pojemnik zlewowy z nakrętką.Pojemnik zlewowy z nakrętką.Pojemnik zlewowy z nakrętką. Zamontowane
koła pozwalają na proste manewrowanie. Do-koła pozwalają na proste manewrowanie. Do-koła pozwalają na proste manewrowanie. Do-koła pozwalają na proste manewrowanie. Do-koła pozwalają na proste manewrowanie. Do-koła pozwalają na proste manewrowanie. Do-koła pozwalają na proste manewrowanie. Do-koła pozwalają na proste manewrowanie. Do-

     POJEMNOŚĆ: 
     17 litrów

     POJEMNOŚĆ: 
     55 litrów

     POJEMNOŚĆ: 
     14 litrów

     POJEMNOŚĆ: 
     7 litrów

     POJEMNOŚĆ: 
     44 litrów

Zlewarka wykonana z odpornego na
działanie chemikaliów polietylenu. Pojem-
ność 16-17 litrów.

nr artykułu wymiary

GETAL Ø 470 mm

     POJEMNOŚĆ: 
     16-17 litrów
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WANIENKA WYŁAPUJĄCA Z WKŁADKĄ NAROŻNĄ 7 LITRÓW
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NISKA WANNA ZLEWOWA WYPOSAŻONA W RĘCZNĄ POMPĘ

www.ikapol.net

WANNA KANAŁOWA DO ODBIORU ZUŻYTEGO OLEJU

      SZCZEGÓŁY:

 pojemność: 64 litry

 wysokość wanny: 285 mm

      SZCZEGÓŁY:

 pojemność: 65 litrów

 rozstaw rolek: 750 - 1200 mm

      SZCZEGÓŁY:

 pojemność wychwytowa: 7 litrów

 wymiar zewnętrzny: 360 × 360 × 130 mm

 materiał: polietylen

nr artykułu: AL-500

nr artykułu: AL-600

nr artykułu: AL-007

nr artykułu: AL-600
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        WÓZEK TRZYKOŁOWY DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU BECZEK

        WÓZEK DWUKOŁOWY DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU BECZEK

nr artykułu nośność koła wymiary

2K SPC1 300 kg
pełna guma Ø 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowe;
koło skrętne: pełna guma Ø 160 mm, łożysko wałeczkowe

920 x 700 x 1500 mm

platforma waga średnica rury zabezpieczenia

brak, 2 szpice pod beczkę 17,5 kg 25 x 2 mm lakier proszkowy, kolor RAL 5010

nr artykułu nośność koła wymiary

2K SPC4 400 kg pełna guma Ø 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowe 1560 x 600 x 650 mm

platforma waga średnica rury zabezpieczenia

brak, 2 szpice pod beczkę 18 kg 28 x 2 mm lakier proszkowy, kolor RAL 5010

        WÓZEK DWUKOŁOWY 

platforma

brak, 2 szpice pod beczkę

nr artykułu: 2K SPC4

        WÓZEK TRZYKOŁOWY DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU BECZEK

nr artykułu nośność

nr artykułu: 2K SPC1

        WÓZEK DWUKOŁOWY DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU BECZEK

nr artykułu nośność kołakoła wymiary

2K SPC4 400 kg pełna guma Ø 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowepełna guma Ø 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowepełna guma Ø 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowepełna guma Ø 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowepełna guma Ø 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowe 1560 x 600 x 650 mm

nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: 2K SPC42K SPC42K SPC4

str. 154

Wózek do przewozu beczek 200-litrowych z rantem (z wyłączeniem beczek 
tworzywowych). Konstrukcja wózka spawana ze stali, malowana proszkowo. Udźwig 
250 kg.

    ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
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WÓZEK CZTEROKOŁOWY (TACZKOWY) DO TRANSPORTU BECZEK Z TWORZYWA
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WÓZEK CZTEROKOŁOWY (TACZKOWY) DO TRANSPORTU BECZEK METALOWYCH

nr artykułu nośność koła wymiary

2K SPC2 300 kg
pełna guma Ø 125 mm, felga PP, łożyska wałeczkowe;

koło skrętne z hamulcem: pełna guma Ø 100 mm, łożysko wałeczkowe
730 x 650 x 870 mm

dyszel 1300 mm (długość do zaczepu 1250 mm)

platforma waga średnica rury zabezpieczenia

4 rolki fi 80x70 mm, 2 szpice pod beczkę 22 kg 32 x 2 mm lakier proszkowy, kolor RAL 5010

nr artykułu nośność koła wymiary

2K SPC2.1 300 kg
pełna guma Ø 125 mm, felga PP, łożyska wałeczkowe;

koło skrętne z hamulcem: pełna guma Ø 100 mm, łożysko wałeczkowe
730 x 650 x 870 mm

dyszel 1300 mm (długość do zaczepu 1250 mm)

platforma waga średnica rury zabezpieczenia

140 x 500 mm, grubość 3 mm; 2 rolki Ø 60 x 550 mm 23,5 kg 32 x 2 mm lakier proszkowy, kolor RAL 5010

WÓZEK CZTEROKOŁOWY (TACZKOWY) DO TRANSPORTU BECZEK Z TWORZYWAWÓZEK CZTEROKOŁOWY (TACZKOWY) DO TRANSPORTU BECZEK Z TWORZYWAWÓZEK CZTEROKOŁOWY

nr artykułu nośnośćnośność

2K SPC2.1

WÓZEK CZTEROKOŁOWY (TACZKOWY) DO TRANSPORTU BECZEK METALOWYCHWÓZEK CZTEROKOŁOWY (TACZKOWY) DO TRANSPORTU BECZEK METALOWYCHWÓZEK CZTEROKOŁOWY

nr artykułu nośność

średnica ruryśrednica ruryśrednica ruryśrednica ruryśrednica rury

140 x 500 mm, grubość 3 mm; 2 rolki Ø 60 x 550 mm140 x 500 mm, grubość 3 mm; 2 rolki Ø 60 x 550 mm140 x 500 mm, grubość 3 mm; 2 rolki Ø 60 x 550 mm 23,5 kg23,5 kg23,5 kg 32 x 2 mm32 x 2 mm32 x 2 mm

sklep on-line: www.ikapol.net

BECZKĘ MOŻNA OBRACAĆ NA WÓZKU DO ODPOWIEDNIEGO 
POŁOŻENIA ZAWORU, ABY ŁATWO OPRÓŻNIĆ BECZKĘ

BECZKĘ MOŻNA OBRACAĆ NA WÓZKU DO ODPOWIEDNIEGO 
POŁOŻENIA ZAWORU, ABY ŁATWO OPRÓŻNIĆ BECZKĘ

Wózek do przewozu beczek z możliwością opróżniania do podstawionego na-
czynia. Na ramie nośnej wózka są pomocnicze, specjalne poliamidowe rolki umożliwia-
jące obracanie beczki z płynem do pozycji łatwego wylewania grawitacyjnego.

Wózek do przewozu beczek z możliwością opróżniania do podstawionego na-
czynia. Na ramie nośnej wózka są pomocnicze specjalne poliamidowe rolki umożliwia-
jące obracanie beczki z płynem do pozycji łatwego wylewania grawitacyjnego.
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DWUKOŁOWY DO TRANSPORTU BECZEK PLASTIKOWYCH

    WÓZEK DWUKOŁOWY DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU (Z ALUMINIUM)

nr artykułu nośność koła wymiary

AP-710.005 200 kg pompowane Ø 260 mm, felga PP, łożyska wałeczkowe 1305 x 570 x 605 mm

platforma waga średnica rury zabezpieczenia

250 x 310 mm, grubość 3 mm 11,5 kg 25 x 2 mm wózek aluminiowy

    WÓZEK DWUKOŁOWY 

nr artykułu nośność koła wymiary

2K SPC4.1 400 kg pełna guma Ø 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowe 1560 x 655 x 650 mm

platforma waga średnica rury zabezpieczenia

655 x 350 mm 23,5 kg 28 x 2 mm lakier proszkowy, kolor RAL 5010

DO TRANSPORTU BECZEK PLASTIKOWYCH

wymiary

      WÓZEK DO TRANSPORTU BECZEK METALOWYCH I Z TWORZYWA

Łatwy i bezpieczny transport beczek 200-litrowych metalowych i z tworzywa. Wózek może być 
używany jako podstawka pod beczkę. Wózek pozwala jednej osobie załadować, rozładować i spuścić sub-
stancje z beczki.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 622 x 603 x 1473 mm,
- koła masywne: Ø 250 mm,
- nośność 453 kg,
- kolor: pomarańcz.

nr artykułu: 240083

      WÓZEK DO TRANSPORTU BECZEK 

Łatwy i bezpieczny transport beczek 200-litrowych metalowych i z tworzywa. 
używany jako podstawka pod beczkę. Wózek pozwala jednej osobie załadować, rozładować i spuścić sub-
stancje z beczki.

SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 622 x 603 x 1473 mm,- wymiar: 622 x 603 x 1473 mm,
- koła masywne: Ø 250 mm,
- nośność 453 kg,- nośność 453 kg,- nośność 453 kg,
- kolor: pomarańcz.- kolor: pomarańcz.

nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: 

stancje z beczki.stancje z beczki.
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Wózek do beczek wykonany w 100% z polietylenu pozyskanego z recyklingu. Spełnia 
wszystkie obowiązujące normy dotyczące zbierania rozlanych cieczy. Konstrukcja mocna, z 
wbudowanymi okrągłymi rączkami pozwala na wygodne i bezpieczne przenoszenie beczek 
w dowolne miejsce. Dodatkowym atutem naszego produktu jest duża pojemność zbiornika ocieko-
wego. Wewnątrz wózka istnieje możliwość dołączenia pojemnika, aby pobrać płyn bez konieczności 
zdejmowania beczki. Otwarta konstrukcja pozwala łatwo i szybko dostać się do beczki w przypadku 
czyszczenia. 

WÓZKI DO BECZEK ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ ORAZ DOZOWANIE

OSPRZĘT DO BECZEK
WÓZKI DO BECZEK
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DWUKOŁOWY DO TRANSPORTU BECZEK PLASTIKOWYCH

nr artykułu: 28665

nr artykułu wymiary wymiary objętość waga

28665 plastikowy wózek na beczki 813 x 1829 x 660 mm 250 litrów 57 kg
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nr artykułu wymiary wymiary objętość waga

5300-YE plastikowy wózek na beczki 1750 x 820 x 670 mm 303 litry 44 kg

5310-YE plastikowy wózek na beczki z kółkami gumowymi 1830 x 810 x 690 mm 303 litry 46 kg

objętość

OSPRZĘT DO BECZEK
WÓZKI DO BECZEK
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WÓZEK DO BECZEK Z TWORZYWA DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU

Pojemniki na beczki są używane do bezpiecznego przechowywania i transportu be-
czek z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. W celu zamknięcia pojemnika 
wystarczy umieścić drewnianą belkę w otworach wieka oraz dokładnie zakręcić. 
Zatwierdzone do użytku w temperaturze do -40 °C.

nr artykułu: 5300-YE

WÓZEK DO BECZEK Z TWORZYWA DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU

nr artykułu nazwa wymiar uwagi waga materiał

5205-YE spill scooter Ø 880 x 230 mm pojemność 40 litrów 10 kg PE

5206-BK rączka do spill scooter 930 x 25 mm - 2 kg stal
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Pojemniki na beczki są używane do bezpiecznego przechowywania beczek z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. W celu 
zamknięcia pojemnika wystarczy umieścić drewnianą belkę w otworach wieka oraz dokładnie zakręcić. Zatwierdzone do użytku w 
temperaturze do -40 °C.
zamknięcia pojemnika wystarczy umieścić drewnianą belkę w otworach wieka oraz dokładnie zakręcić. Zatwierdzone do użytku w 
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POLY OVERPACK - NAJLEPSZA OCHRONA NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW

nr artykułu nazwa wymiar standard UN pojemność

1230-YE Poly Overpack 30 Ø 580 x 760 mm UN 1H2/X100/S 100 kg / 114 L

1220-YE Poly Overpack 20 Ø 580 x 460 mm UN 1H2/X75/S 75 kg / 76 L

1237-YE Poly Overpack 95 Ø 810 x 1050 mm UN 1H2/X295/S, UN 1H2T/Y295/S 295 kg / 361 L

1240-YE Poly Overpack 110 Ø 810 x 1140 mm UN 1H2/X295/S 295 kg / 399 L

nr artykułu: 1237-YE

nr artykułu: 1230-YE nr artykułu: 1220-YE

SZCZELNIE ZAMYKANE
WIEKO ZABEZPIECZAJĄCE 1

OTWORY WIEKA UŁATWIAJĄ
DOMYKANIE

3USZCZELNIAJĄCA PIANA
WE WIEKU

5

4WGŁĘBIENIA UMOŻLIWIAJĄ
MANIPULACJĘ

WGŁĘBIENIA ZAPEWNIAJĄ
ZWIĘKSZONĄ STABILNOŚĆ

2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- płaszcz z tkaniny poliestrowej,
- drut oporowy izolowany silikonową otuliną spiralną,
- regulowane klamry szybkiego zwalniania,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 3 m,
- rozmiary standardowe: np. 200 litrów,
- termostat: 0-90ºC,
- stopień ochrony: IP40,
- czas trwania ogrzewania: ok. 24 godz. (200 litrów wody od +20ºC do +80ºC przy 
użyciu ogrzewacza beczek o mocy 1200 W).

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO BECZEK

infolinia: (68) 362 62 70

02

OGRZEWACZ BECZEK W ZAKRESIE 0-90°C

Elektryczny ogrzewacz beczek sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie trzeba utrzymać stałą temperaturę lub określoną lepkość 
zawartości beczki bądź ochronić ją przed mrozem.

Dzięki łatwemu w obsłudze termostatowi z zakresem regulacji temperatury 0-40°C, 0-90°C lub 0-200°C ten ogrzewacz beczek nadaje się 
doskonale do niemal wszystkich zastosowań.

Ogrzewacze beczek odznaczają się wytrzymałą, trwałą i lekką konstrukcją oraz wysokiej jakości wykonaniem, a pasy taśmowe z klamrami szyb-
kiego zwalniania ułatwiają montaż ogrzewacza na każdej beczce o standardowych wymiarach.

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

111-9858 200 litrów 1990 x 800 mm 230V 1200 W

111-9859 200 litrów 1990 x 450 mm 230V 530 W

111-9856B 105 litrów 1650 x 370 mm 230V 400 W

111-9857 50-60 litrów 1330 x 460 mm 230V 300 W

111-9856 25-30 litrów 1200 x 400 mm 230V 225 W

115-1921 200 litrów pokrowiec na górną część beczki 200 litrów N/A N/A

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.
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OGRZEWACZ BECZEK W ZAKRESIE 0-200°C

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

111-9870 200 litrów 1990 x 800 mm 230V 1200 W

111-9870B 200 litrów 1990 x 800 mm 230V 1500 W

111-9870C 200 litrów 1990 x 800 mm 230V 2x1600 W

111-9873 105 litrów 1650 x 370 mm 230V 700 W

111-9871 50 litrów 1330 x 460 mm 230V 440 W

111-9872 25 litrów 1200 x 400 mm 230V 380 W

115-1921 200 litrów pokrowiec na górną część beczki 200 litrów N/A N/A

Wykonany z trwałego materiału i wyposażony w pasy ściągająco-mocujące ogrzewacz beczek może być z powodzeniem i wielokrotnie używany 
w transporcie, gdyż jest jednocześnie bardzo trwały i wytrzymały. Płaszcze grzewcze stanowią doskonałe uzupełnienie komór grzewczych, gdy 
trzeba podgrzać tylko jedną beczkę lub pojemnik. Płaszcze grzewcze do beczek mogą być również stosowane w połączeniu z komorami lub 
piecami grzewczymi, gdyż znacznie ułatwiają transport ogrzanej beczki lub pojemnika, całkowicie eliminując straty ciepła lub redukując je do 
minimalnego poziomu.

Ogrzewacz znajduje zastosowanie w ogrzewaniu różnych substancji, w tym oleju opałowego i napędowego, żywic, wody lub 
innych cieczy przemysłowych, których temperatura lub lepkość musi być utrzymana na stałym poziomie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- płaszcz z tkaniny silikonowej / szklanej,
- izolacja z włókniny szklanej,
- teflonowy drut grzewczy,
- regulowane klamry szybkiego zwalniania,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 3 m,
- rozmiary standardowe: np. 200 litrów,
- termostat: 0-200ºC,
- stopień ochrony: IP40,
- czas trwania ogrzewania: ok. 24 godz. (200 l wody od +15ºC do +80ºC przy użyciu 
ogrzewacza beczek o mocy 1200 W).

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,

- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,

- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),

- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.
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Ogrzewacze w standardowych wymiarach są stale dostępne z magazynu. Standar-
dowe wymiary różnią się zarówno długością, jak i wysokością (więcej informacji 
w specyfikacji poniżej). Produkujemy także ogrzewacze w innych rozmiarach na 
specjalne zamówienie. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wykonany z wytrzymałej tkaniny silikonowej,
- prosta konstrukcja i łatwość obsługi,
- termostat z regulacją w zakresie: 0-120°C.
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SILIKONOWY OGRZEWACZ BECZEK W ZAKRESIE 0-120ºC

Silikonowe ogrzewacze beczek służą do ogrzewania płynów lub cieczy w beczkach metalowych o standardowych wymiarach. Ogrzewacz siliko-
nowy odznacza się bardzo prostą konstrukcją, dzięki czemu jego obsługa, montaż i demontaż jest prosty. Ogrzewacz beczek jest wyposażony 
w łatwy w obsłudze, precyzyjny termostat z regulacją temperatury w zakresie 0°-120°C.

Na beczkę o pojemności 200 l można założyć nawet 3 ogrzewacze silikonowe, które zapewnią niesamowicie szybkie ogrzanie jej zawartości. 
Ogrzewacze beczek mogą służyć do ogrzewania różnych cieczy, na przykład wody, żywic, oleju, oleju napędowego i wielu innych cieczy prze-
mysłowych, co ułatwia opróżnienie beczki lub przepompowanie jej zawartości.

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

111-9866 105 litrów 1300 x 115 mm 230V 800 W

111-9867 200 litrów 1700 x 115 mm 230V 1000 W

111-9667A 200 litrów 1700 x 180 mm 230V 1500 W

111-9864 25-30 litrów 800 x 125 mm 230V 300 W

111-9865 50-60 litrów 950 x 115 mm 230V 500 W

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.
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Ogrzewacze w standardowych wymiarach są stale dostępne z magazynu. Standar-
dowe wymiary różnią się zarówno długością, jak i wysokością (więcej informacji 
w specyfikacji poniżej). Produkujemy także ogrzewacze w innych rozmiarach na 
specjalne zamówienie. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zamówienia.
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SILIKONOWY OGRZEWACZ BECZEK W ZAKRESIE 0-130ºC

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

113-1394 200 litrów 1700 x 95 mm 230V 1000 W

113-1393 105 litrów 1300 x 95 mm 230V 750 W

113-1395   50 litrów   950 x 95 mm 230V 500 W

113-1396   25 litrów   800 x 95 mm 230V 300 W

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,

- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,

- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,

- masła, np. klarowanego masła ghi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wykonany z wytrzymałej tkaniny silikonowej,
- prosta konstrukcja i łatwość obsługi,
- termostat z regulacją w zakresie: 0-130°C.

Silikonowe ogrzewacze beczek służą do ogrzewania płynów lub cieczy w beczkach metalowych o standardowych wymiarach. Ogrzewacz siliko-
nowy odznacza się bardzo prostą konstrukcją, dzięki czemu jego obsługa, montaż i demontaż jest prosty. Ogrzewacz beczek jest wyposażony 
w łatwy w obsłudze, precyzyjny termostat z regulacją temperatury w zakresie 0°-130°C.

Na beczkę o pojemności 200 l można założyć nawet 3 ogrzewacze silikonowe, które zapewnią niesamowicie szybkie ogrzanie jej zawartości. 
Ogrzewacze beczek mogą służyć do ogrzewania różnych cieczy, na przykład wody, żywic, oleju, oleju napędowego i wielu innych cieczy prze-
mysłowych, co ułatwia opróżnienie beczki lub przepompowanie jej zawartości.
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Wysokotemperaturowe ogrzewacze beczek przeznaczone dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Ten ogrzewacz nadaje się doskonale 
do ogrzewania cieczy w beczkach metalowych do wysokich temperatur.

Ogrzewacz beczek tego typu służy do prostego, szybkiego i całkowicie bezpiecznego podgrzewania cieczy do pożądanej tem-
peratury w zakresie jego regulacji, czyli nawet do 120°C; oczywiście w zależności od maksymalnej dopuszczalnej temperatury 
cieczy. Ogrzewacz jest wyposażony w 2 termostaty, dzięki którym można precyzyjnie podgrzewać beczki w zakresie 0-120°C.

Ogrzewacze beczek tego typu są wykonane ze specjalnych materiałów silikonowych zgodnych z regulaminami i przepisami obowiązującymi w 
branży spożywczej i farmaceutycznej; zastosowane materiały silikonowe nie sprzyjają rozwojowi bakterii i zapewniają wysokie bezpieczeństwo 
oraz zachowanie higieny żywności. Materiały te są ponadto bardzo trwałe, a dzięki pasom taśmowym montaż i demontaż ogrzewacza jest bar-
dzo prosty. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu ten ogrzewacz sprawdza się doskonale w transporcie beczek, gdy potrzeba utrzymać określoną 
temperaturę lub lepkość ich zawartości.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- płaszcz z tkaniny silikonowej/szklanej,
- izolacja z włókniny szklanej,
- drut oporowy izolowany silikonową otuliną spiralną,
- regulowane pasy taśmowe z klamrami szybkiego zwalniania,
- standardowy rozmiar: 200 litrów,
- kabel zasilający o długości: 10 stóp (3 m),
- termostat z regulacją w zakresie: 0-120°C,
- stopień ochrony: IP54,
- czas trwania ogrzewania: ok. 24 godz. (200 litrów wody od +15ºC do +80ºC przy 
użyciu ogrzewacza beczek o mocy 1200 W).
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OGRZEWACZ BECZEK NA ŻYWNOŚĆ I PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

112-1208 200 litrów 1990 x 800 mm 230V 1200 W
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PŁASZCZ TERMOIZOLACYJNY DO BECZEK

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

111-9862 200 litrów - - -

Płaszcz termoizolacyjny stosuje się do beczek w celu utrzymania temperatury w jej wnętrzu. Standardowe płaszcze termoizolacyjne pasują do 
typowych beczek o pojemności 200 litrów.

Jeśli zachodzi potrzeba ogrzania zawartości beczki, można użyć płaszcza termoizolacyjnego wraz z ogrzewaczem dna beczek. Płaszcz termo-
izolacyjny izoluje zawartość beczki i przyspiesza proces ogrzewania. Płaszcz został wykonany z wytrzymałej tkaniny nylonowej z wewnętrzną 
warstwą z poliestru.

Płaszcz jest zapinany na rzepy, co bardzo ułatwia jego montaż lub demontaż. Łatwy dostęp do górnej części beczki dzięki zastosowaniu klapy 
w płaszczu. Płaszcz termoizolacyjny produkowany jest w standardowym rozmiarze pasującym do beczek o pojemności 200 l. Na zamówienie 
wykonujemy także płaszcze termoizolacyjne w innych rozmiarach. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów i terminów dostawy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- płaszcz poliuretanowo-nylonowy,
- wodoszczelność,
- obniżona palność,
- izolacja z włókniny igłowanej poliestrowej,
- rozmiar: 200 litrów (beczka).

MAGAZYNY / KONTENERY CHEMICZ-
NEsklep on-line: www.ikapol.net
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- napięcie i moc znamionowa: 230V, 900 W,
- izolacja: warstwa wełny mineralnej wysokiej gęstości o grubości 50 mm,
- przewód przyłączeniowy: kabel zasilający o długości 2 m,
- termostat: Jumo heatTherm z regulacją w zakresie: 0-120º C,
- masa: 15 kg,
- wymiary: 555 x 105 mm,
- element grzewczy: drut grzewczy, silikonowa mata grzewcza impregnowana
  włóknem szklanym.
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OGRZEWACZ DNA BECZEK W ZAKRESIE 0-120ºC

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

111-9868 200 litrów 550 mm 230V 900W

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.

Ogrzewacz dna beczek służy do podgrzewania metalowych beczek od spodu zamiast zastosowania tradycyjnych ogrzewaczy beczek. Ten typ 
ogrzewacza ma średnicę 555 mm, dzięki czemu pasuje do wszystkich standardowych beczek metalowych o pojemności do 200 l.

Ogrzewacz dna beczek ma wbudowany termostat z regulacją w zakresie 0-120°C. Termostat gwarantuje uzyskanie wymaganej 
temperatury i jest łatwy w obsłudze. Jeżeli proces ogrzewania samym ogrzewaczem dna beczki przebiega zbyt wolno, urządze-
nie można w prosty sposób połączyć z tradycyjnym ogrzewaczem beczek. Ogrzewacz dna beczek może służyć do ogrzewania różnych 
cieczy, na przykład wody, żywic, oleju, oleju napędowego i wielu innych cieczy przemysłowych.
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OGRZEWACZ DNA BECZEK W ZAKRESIE 50-300ºC

Wysokotemperaturowy ogrzewacz dna beczek służy do podgrzewania metalowych beczek od spodu zamiast zastosowania tradycyjnych ogrze-
waczy beczek. Ten typ ogrzewacza ma średnicę 555 mm, dzięki czemu pasuje do wszystkich standardowych beczek metalowych o pojemności 
do 200 litrów. Wysokotemperaturowy ogrzewacz dna beczek ma wbudowany termostat z regulacją w zakresie 50-300 °C. 

Termostat gwarantuje uzyskanie wymaganej temperatury i jest łatwy w obsłudze (ustawienia maksymalnej temperatury będą 
zależeć od maksymalnej dopuszczalnej temperatury cieczy). Jeżeli proces ogrzewania samym ogrzewaczem dna beczki przebiega zbyt 
wolno, urządzenie można w prosty sposób połączyć z tradycyjnym ogrzewaczem beczek. Ogrzewacz dna beczek może służyć do ogrzewania 
różnych cieczy, na przykład wody, żywic, oleju, oleju napędowego i wielu innych cieczy przemysłowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- napięcie i moc znamionowa: 230V, 900 W,
- przewód przyłączeniowy: kabel zasilający o długości 2 m,
- termostat: regulacja, w zakresie 50-300 ºC,
- masa: 15 kg,
- wymiary: 555 x 105 mm,
- element grzewczy: drut grzewczy, silikonowa mata grzewcza impregnowana włók-
nem szklanym.

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

112-1170 200 litrów 550 mm 230V 1800W
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Wbudowany czujnik załącza grzałkę, po uzyskaniu wymaganej temperatury cieczy chroni beczkę, czy też zbiornik IBC przed przegrzaniem i 
uszkodzeniem cieczy wewnątrz pojemnika.
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SYSTEM CZUJNIKÓW DO POMIARU TEMPERATURY

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

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

1PG13-1437 czujnik NTC Ø 12 x 500 mm - -

1PG13-1437A kontroler 0-150 ºC 200 x 120 x 120 mm 230V 1000W

1PG13-1437C płyta mocująca ze stali nierdzewnej 200 x 120 x 120 mm - -



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 81

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO BECZEK

www.ikapol.net

02

OGRZEWACZ BECZEK 200 LITRÓW W STREFIE ATEX EX

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

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- napięcie znamionowe: 115 lub 230V, 50-60Hz,
- podłączenie zasilania: H07BQ-F, powlekane PUR, wg VDE 0282 część 10 / HD 22.10,
- czujnik temperatury: PT100 / Termopara (opcjonalnie): Ex-e lub EEX-i,
- rezystancja powierzchniowa: <3 * 10 Ω / m²,
- temperatura otoczenia: -15ºC ... + 35ºC,
- stopień ochrony: IP65,
- znakowanie: ATEX ll 3G Ex e ll T5 

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

112-1202 200 litrów ATEX 1990 x 800 mm 230V 1050W

Elektryczny ogrzewacz do beczek 200-litrowych wykonany w technologii EX. Płaszcz grzewczy jest ekonomiczną alternatywą dla drogich urzą-
dzeń, łaźni lub linii technologicznych służących do ogrzewania substancji chemicznych. Warstwa zewnętrzna wykonana z teflonu, odporna na 

OGRZEWACZ BECZEK  DO ZBIORNIKA IBC W STREFIE EX

Elektryczny ogrzewacz do pojemników IBC wykonany w technologii EX. Płaszcz grzewczy jest ekonomiczną alternatywą dla drogich urządzeń, 
łaźni lub linii technologicznych służących do ogrzewania substancji chemicznych. Warstwa zewnętrzna wykonana z teflonu, odporna na dzia-
łanie kwasów, zasad i rozpuszczalników. Izolacja z włókniny poliestrowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- napięcie znamionowe: 115 lub 230V, 50-60Hz,
- podłączenie zasilania: H07BQ-F, powlekane PUR,
  wg VDE 0282 część 10 / HD 22.10,
- czujnik temperatury: PT100 / Termopara (opcjonalnie): Ex-e lub EEX-i,
- rezystancja powierzchniowa: <3 * 10 Ω / m²,
- temperatura otoczenia: -15ºC ... + 35ºC,
- stopień ochrony: IP65,
- znakowanie: ATEX ll 3G Ex e ll T5.

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

112-1203 IBC Atex 4400 x 1000 mm 230V 1500W

watt

230V 1500W

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

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



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net82

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO IBC

infolinia: (68) 362 62 70

02

PŁASZCZ GRZEWCZY POJEMNIKA IBC W ZAKRESIE 0-90°C

Ogrzewacze pod pojemniki IBC odznaczają się wytrzymałością, trwałością i lekką konstrukcją oraz wysokiej jakości wykonaniem, a klamry szyb-
kiego zwalniania ułatwiają montaż ogrzewacza na każdym standardowym pojemniku o pojemności 1 000 litrów.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu ogrzewacze te sprawdzą się doskonale w transporcie pojemników o pojemności 1 000 
litrów, kiedy w grę wchodzi utrzymanie określonej temperatury lub lepkości ich zawartości. Płaszcze grzewcze do pojemników 
stanowią doskonałe uzupełnienie komór grzewczych do pojemników w sytuacjach, gdy trzeba ogrzać tylko jeden pojemnik.

Płaszcze grzewcze do pojemników mogą być również stosowane w połączeniu z komorami lub piecami grzewczymi, gdyż znacznie ułatwiają 
ogrzanie pojemnika, całkowicie eliminując straty ciepła lub redukując je do minimalnego poziomu.

nr artykułu pojemnik rozmiar volt

111-9860 IBC 4400 x 1000 mm 230V 2 x 1000W

111-9860A IBC 4400 x 1000 mm 230V 1300W

111-9861B IBC 4400 x 1000 mm 230V 3 x 1000W
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PŁASZCZ GRZEWCZY POJEMNIKA IBC W ZAKRESIE 0-90°C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wymiar: 4400 x 1000 mm,
- tkanina poliestrowa,
- poliestrowa warstwa wewnętrzna,
- drut oporowy izolowany silikonową otuliną spiralną,
- regulowane klamry szybkiego zwalniania,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 3 m,
- do 3 termostatów z regulacją w zakresie: 0-90ºC,
- IP40, zasilanie 230 V.

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.

PRZYSTOSOWANE DO:
- Schütz, Mauser,
- GNX, Hoover,
- Werit, Greif.
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Ogrzewanie paletopojemników IBC przy użyciu ogrzewaczy z folią aluminiową to skuteczna i tania metoda ogrzewania całej zawartości pojem-
nika IBC. Produkujemy ogrzewacze z folią aluminiową na indywidualne zamówienia do stosowania z różnymi paletopojemnikami (IBC), w tym 
pojemnikami marki Schütz, GNX, Hoover, Mauser, WERIT i Greif.

W odróżnieniu od zwyczajnych ogrzewaczy do paletopojemników IBC z folią aluminiową, które są produkowane z wewnętrzną warstwą papie-
rową, nasze ogrzewacze są wykonane w całości z folii aluminiowej, dzięki czemu są stabilniejsze, trwalsze i są w stanie utrzymać temperaturę 
całkowicie napełnionego pojemnika IBC. Montaż i obsługa ogrzewaczy z folii aluminiowej jest bardzo prosty – wystarczy wyjąć pojemnik 
zbiorczy z ramy IBC i przymocować ogrzewacz do dna ramy. Ustawić pojemnik na ogrzewaczu, napełnić go i od razu przystąpić do ogrzewania 
jego zawartości.

Zastosowane rozwiązanie ogrzewacza umożliwia ogrzewanie pojemników IBC w czasie transportu. Ogrzewacz z folii aluminiowej jest wyposa-
żony w bimetalowy ogranicznik temperatury, który wyłącza ogrzewanie przy 50/60°C lub 70/80°C w zależności od rodzaju zainstalowanego 
ogranicznika. Ogrzewacz aluminiowy o mocy 1 400 W podgrzewa wodę w całkowicie napełnionym pojemniku IBC od 10°C do 43°C w niecałe  
48 godz.

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO IBC
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OGRZEWACZ PALETOPOJEMNIKÓW IBC Z FOLII ALUMINIOWEJ

NADAJE SIĘ DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.

PRZYSTOSOWANE DO:
- Schütz, Mauser,
- GNX, Hoover,
- Werit, Greif.

nr artykułu temperatura pojemnik rozmiar volt watt

112-1193 50/60º C IBC 1095 x 895 mm 230V 1080W

112-1196 70/80º C IBC 1095 x 895 mm 230V 1080W

113-1296 70/80º C IBC 1095 x 895 mm 230V 1400W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wymiary: 1095 - 895mm,
- materiał: pełna folia aluminiowa,
- długość kabla zasilającego: 1,5m,
- ogrzewa wodę w całkowicie napełnionym pojemniku IBC od 10°C do 43°C w niecałe 48 godzin.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wymiary: 1035 x 851 mm,
- materiał: silikon 100%,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 1,5 m,
- zakres pracy sterownika temperatury: 0-150°C,
- ogrzewa wodę w całkowicie napełnionym pojemniku IBC od 15°C do 70°C w niecałe 40 godzin.

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO IBC

www.ikapol.net

02

SILIKONOWY OGRZEWACZ DNA POJEMNIKÓW IBC

Silikonowy ogrzewacz dna pojemników IBC to skuteczne i wydajne rozwiązanie umożliwiające ogrzanie zawartości pojemnika IBC. Ogrzewacz 
dna pojemnika nadaje się doskonale do ogrzewania lepkich lub półstałych produktów, co ułatwia ich przelewanie, minimalizując lub eliminując 
straty produktu. Ogrzewacz o mocy 2 700 W ogrzewa wodę w całkowicie napełnionym pojemniku IBC od 15°C do 70°C w niecałe 40 godzin.

W celu przyspieszenia procesu ogrzewania zalecamy używanie płaszczy termoizolacyjnych do paletopojemników IBC. Silikonowe ogrzewacze 
dna pojemników są produkowane z bardzo trwałych i wytrzymałych silikonów, które bez trudu wytrzymują nacisk całkowicie napełnionego 
pojemnika IBC. Ogrzewacze dna pojemników pasują do paletopojemników (IBC), w tym pojemników marki Schütz, GNX, Mauser, Werit i Greif. 
Montaż i obsługa silikonowych ogrzewaczy jest bardzo prosty – wystarczy wyjąć pojemnik zbiorczy z ramy IBC i przymocować ogrzewacz do 
dna ramy. Ustawić pojemnik na ogrzewaczu, napełnić go i od razu przystąpić do ogrzewania jego zawartości. Zastosowane rozwiązanie ogrze-
wacza umożliwia ogrzewanie pojemników IBC i utrzymanie ich temperatury w czasie transportu. Silikonowy ogrzewacz dna pojemników IBC 
może być wyposażony w cyfrowy regulator temperatury zapewniający bezpieczną i precyzyjną kontrolę temperatury.

Trwałe i wytrzymałe materiały silikonowe bez trudu wytrzymujące nacisk pojemnika IBC z pełnym obciążeniem.

NADAJE SIĘ DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.

PRZYSTOSOWANE DO:
- Schütz, Mauser,
- GNX, Hoover,
- Werit, Greif.

nr artykułu temperatura pojemnik rozmiar volt watt

113-1436 N/A IBC 1035 x 851 mm 230V 2700W

113-1471 0-150°C kontrolę temperatury 200 x 120 x 120 mm N/A N/A
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TERMOIZOLACYJNY KOC GRZEWCZY W ZAKRESIE 0-90°C

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO:
- utwardzania kompozytów,
- utwardzania materiałów węglowych,
- utwardzania prepregów epoksydowych,
- utwardzania materiałów w przemyśle lotniczym,
- utwardzania materiałów w przemyśle stoczniowym,
- napraw łopat wirników turbin wiatrowych,
- produkcji łopat wirników turbin wiatrowych.

wymiary kontrola temperatury volt watt

600 x 600 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 220W

700 x 700 x 1000 mm (trójkątny) stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 200W

1000 x 290 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 200W

1000 x 500 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 250W

1000 x 1000 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 420W

1200 x 800 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 450W

1300 x 1300 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 450W

1500 x 300 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 200W

2000 x 500 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 550W

2000 x 1000 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 1200W

3000 x 400 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 300W

3000 x 500 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 700W

3800 x 290 mm stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

230V 400W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- sprawdza się doskonale w utwardzaniu kompozytów, materiałów
  węglowych i prepregów epoksydowych,
- dostępny z bimetalowym czujnikiem temperatury lub termostatem Jumo
  z regulacją temperatury (0-90°C),
- koce można łączyć, gdy zachodzi potrzeba ogrzania większej powierzchni,
- minimalne straty ciepła dzięki warstwie izolacyjnej o grubości 7 mm,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 1 m,
- pasy mocujące (wyposażenie dodatkowe),
- dostępne z magazynu w wielu wymiarach,
- możliwość wykonania koców w nietypowych wymiarach na zamówienie.

Przemysłowe koce grzewcze to doskonałe narzędzie do bezpiecznego i skutecznego ogrzewania różnych elementów do zadanej temperatury. 
Przemysłowe koce grzewcze stosuje się do ogrzewania różnych materiałów, w tym kompozytów, materiałów węglowych i prepregów epoksy-
dowych, czyli tkanin wstępnie impregnowanych żywicą. Koc grzewczy równomiernie rozprowadza ciepło na ogrzewanej powierzchni.

Przemysłowe koce grzewcze są wykorzystywane do ogrzewania powierzchniowego w wielu gałęziach przemysłu, w tym do naprawy łopat 
wirników turbin wiatrowych, jak również w przemyśle stoczniowym i lotniczym zarówno do napraw, jak i w procesach produkcyjnych. Ten koc 
jest wykonany z trwałego, lecz bardzo elastycznego i lekkiego materiału; umożliwia ogrzewanie maksymalnie do temperatury 90°C. Warstwa 
izolacyjna koca o grubości 7 mm zapewnia utrzymanie ciepła i odporność na zużycie, czyli dłuższą żywotność, przy zastosowaniach zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Przemysłowe koce grzewcze wyposaża się w termostaty skrzynkowe Jumo z regulacją temperatury 
lub bimetalowe czujniki temperatury. Koce można wygodnie łączyć ze sobą w celu uzyskania równomiernej i stałej temperatury na większej 
powierzchni.

Standardowe koce grzewcze są dostępne w wielu wymiarach o różnej mocy, jak pokazuje poniższa specyfikacja. Wykonujemy także koce w 
nietypowych wymiarach z nietypową mocą grzewczą. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów i terminu dostawy.

nr artykułu: TKG-90
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Wysokotemperaturowe  przemysłowe koce grzewcze to doskonałe narzędzie do bezpiecznego i skutecznego ogrzewania różnych elementów do 
zadanej temperatury. Przemysłowe koce grzewcze stosuje się do ogrzewania różnych materiałów, w tym kompozytów, materiałów węglowych 
i prepregów epoksydowych, czyli tkanin wstępnie impregnowanych żywicą. Koc grzewczy równomiernie rozprowadza ciepło na ogrzewanej 
powierzchni. Wysokotemperaturowe przemysłowe koce grzewcze są wykorzystywane do ogrzewania powierzchniowego w wielu gałęziach 
przemysłu, w tym do naprawy łopat wirników turbin wiatrowych, jak również w przemyśle stoczniowym i lotniczym zarówno do napraw, jak 
i w procesach produkcyjnych.

Ten koc jest wykonany z trwałego, lecz bardzo elastycznego i lekkiego materiału; umożliwia ogrzewanie maksymalnie do temperatury 120°C. 
Warstwa izolacyjna koca o grubości 6 mm zapewnia utrzymanie ciepła i odporność na zużycie, czyli dłuższą żywotność, przy zastosowaniach 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Przemysłowe koce grzewcze wyposaża się w termostaty skrzynkowe Jumo z regulacją tem-
peratury.

Standardowe koce grzewcze są dostępne w wielu wymiarach o różnej mocy, jak pokazuje poniższa specyfikacja. Wykonujemy także koce w 
nietypowych wymiarach z nietypową mocą grzewczą. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów i terminu dostawy.

OSPRZĘT DO BECZEK
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TERMOIZOLACYJNY KOC GRZEWCZY W ZAKRESIE 0-120°C

Wysokotemperaturowe  przemysłowe koce grzewcze to doskonałe narzędzie do bezpiecznego i skutecznego ogrzewania różnych elementów do Wysokotemperaturowe  przemysłowe koce grzewcze to doskonałe narzędzie do bezpiecznego i skutecznego ogrzewania różnych elementów do 

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO:
- utwardzania kompozytów,
- utwardzania materiałów węglowych,
- utwardzania prepregów epoksydowych,
- utwardzania materiałów w przemyśle lotniczym,
- utwardzania materiałów w przemyśle stoczniowym,
- napraw łopat wirników turbin wiatrowych,
- produkcji łopat wirników turbin wiatrowych.

nr artykułu Kontrola temperatury volt watt

600 x 600 mm regulowana (0-120°C) 230V 4200W

700 x 700 x 1000 mm (trójkątny) regulowana (0-120°C) 230V 200W

1000 x 500 mm regulowana (0-120°C) 230V 630W

1000 x 1000 mm regulowana (0-120°C) 230V 1220W

1200 x 800 mm regulowana (0-120°C) 230V 930W

1300 x 1300 mm regulowana (0-120°C) 230V 450W

2000 x 500 mm regulowana (0-120°C) 230V 1130W

2000 x 1000 mm regulowana (0-120°C) 230V 1800W

3000 x 500 mm regulowana (0-120°C) 230V 1520W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- sprawdza się doskonale w utwardzaniu kompozytów, materiałów
  węglowych i prepregów epoksydowych,
- dostępny z Jumo regulacją temperatury (0-120°C),
- minimalne straty ciepła dzięki warstwie izolacyjnej o grubości 6 mm,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 1 m,
- pasy mocujące (wyposażenie dodatkowe),
- dostępne z magazynu w wielu wymiarach,
- możliwość wykonania koców w nietypowych wymiarach na zamówienie.

nr artykułu: TKG-120
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OSŁONA TERMOIZOLACYJNA IBC DELUXE

OSŁONA TERMOIZOLACYJNA IBC

Termoizolowana osłona IBC Deluxe jest przeznaczona do termoizolacji i utrzy-
mania temperatury wewnątrz paletopojemników (IBC). Standardowe osłony 
termoizolacyjne pasują do typowych pojemników o pojemności 1 000 litrów.

Osłona termoizolacyjna może być stosowana wraz z ogrzewaczem do pojemni-
ków IBC z folią aluminiową w celu przyspieszenia procesu ogrzewania. Osłona 
termoizolacyjna izoluje zawartość pojemnika i przyspiesza proces ogrzewania.

Osłona Deluxe jest wykonana z wytrzymałej tkaniny marki Cordura z powłoką 
teflonową, dzięki czemu jest odporna na działanie substancji chemicznych i 
wysoce wodoodporna. Osłona termoizolacyjna jest pełnowymiarowa; jest wy-
posażona w klapę górną z zapięciami na rzepy, co bardzo ułatwia jej montaż i 
demontaż. Zapięcia na rzepy zostały umieszczone w miejscach otworów znaj-
dujących się w pojemniku IBC, co ułatwia dostęp do nich.

Płaszcz termoizolacyjny IBC jest przeznaczony do termoizolacji i utrzymania 
temperatury wewnątrz paletopojemników (IBC). Standardowe osłony termo-
izolacyjne pasują do typowych pojemników o pojemności 1000 litrów.

Płaszcz termoizolacyjny wykonano z tkanin nylonowych wysokiej jakości i wy-
posażono w 4 klamry szybkiego zwalniania, ułatwiające jego montaż. Dzięki 
zastosowanej konstrukcji osłona może być używana wraz z ogrzewaczem po-
jemników IBC - wystarczy najpierw założyć i podłączyć ogrzewacz do prądu, a 
następnie zamontować termoizolowaną osłonę korpusu pojemnika jako war-
stwę zewnętrzną.

Ściągnąć mocno paski, co przyspieszy proces ogrzewania. W celu dalszego 
przyspieszenia ogrzewania można umieścić ogrzewacz z folii aluminiowej u 
dołu pojemnika IBC. Do osłony korpusu pojemnika można dodać również gór-
ną pokrywę, co poprawi ogrzewanie lub utrzymanie temperatury.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- tkaniny nylonowe,
- wodoodporność,
- regulowane pasy
- klamry szybkiego zwalniania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- tkanina marki Cordura z powłoką teflonową,
- wodoodporność,
- odporność na działanie substancji chemicznych,
- wyposażona w klapę,
- zapięcia na rzepy w niezbędnych miejscach zapewniające dostęp do pojemnika.

nr artykułu rozmiar opis

111-9861E 4400 x 1000 mm wodoodporny pokrowiec na pojemniki IBC

nr artykułu rozmiar opis

113-1432 4400 x 1000 mm osłona termoizolacyjna IBC
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WODOODPORNY POKROWIEC NA POJEMNIKI IBC

POKROWIEC TERMOIZOLACYJNY Z FOLII BĄBELKOWEJ NA POJEMNIKI IBC

Ten winylowy pokrowiec doskonale chroni pojemniki IBC przed działaniem 
wilgoci. Złącza pokrowca są zgrzewane, dzięki czemu jest on całkowicie wo-
doszczelny. Pokrowiec IBC jest wykonany w rozmiarze, który umożliwia zało-
żenie pod spód ogrzewacza pojemników IBC, co pozwala bezpiecznie ogrzać 
zawartość pojemnika nawet w czasie deszczu czy przy wysokiej wilgotności 
otoczenia. 

Pokrowiec na pojemniki IBC jest wykonany z wytrzymałej tkaniny winylowej, 
a jego montaż i demontaż są bardzo proste. Pokrowiec można złożyć, dzięki 
czemu zajmuje mało miejsca w magazynie.

Pokrowiec termoizolacyjny z folii bąbelkowej stosuje się do termoizolacji po-
jemników IBC. Te pokrowce termoizolacyjne z aluminiowej folii bąbelkowej 
zapewniają doskonałą ochronę przed promieniowaniem słonecznym, blokując 
działanie promieni słonecznych padających bezpośrednio na pojemnik, gdyż 
odbijają promienie i zapobiegają nagrzaniu się pojemnika, dzięki czemu pojem-
niki można transportować bez dodatkowych osłon i/lub składować na wolnym 
powietrzu bez obawy o zniszczenie czy przegrzanie ich zawartości wskutek 
działania promieni słonecznych.

Te pokrowce mają aluminiową warstwę zewnętrzną, która odbija promienie 
słoneczne oraz środkową warstwę z folii bąbelkowej, która tworzy poduszkę 
powietrzną pomiędzy warstwą zewnętrzną a pojemnikiem, dzięki czemu ciepło 
nie przenika do środka wcale lub w minimalnym stopniu. Jest to pokrowiec 
jednoczęściowy, dzięki czemu jego montaż i demontaż jest prosty; pokrowiec 
zapina się u góry na rzepy, co zapewnia łatwy dostęp do górnej pokrywy po-
jemnika IBC.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- tkaniny nylonowe,
- wodoodporność,
- regulowane pasy
- klamry szybkiego zwalniania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- tkanina marki Cordura z powłoką teflonową,
- wodoodporność,
- odporność na działanie substancji chemicznych,
- wyposażona w klapę,
- zapięcia na rzepy w niezbędnych miejscach zapewniające dostęp do pojemnika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- zewnętrzna i wewnętrzna warstwa z folii aluminiowej,
- warstwa środkowa z folii bąbelkowej,
- doskonała ochrona przed ciepłem i promieniowaniem słonecznym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wykonany z wytrzymałej tkaniny winylowej,
- zgrzewane szwy zapewniają doskonałą wodoszczelność,
- może być stosowany wraz ogrzewaczem pojemników IBC.

nr artykułu rozmiar opis

115-1738 4400 x 1000 mm osłona termoizolacyjna IBC Deluxe

nr artykułu rozmiar opis

115-1736 4400 x 1000 mm pokrowiec termoizolacyjny z folii bąbelkowej


