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Kosz na śmieci otwierany ręcznie przy pomocy uchylnej pokry-
wy. To duża zaleta tych koszy, ponieważ nie jest wyma-
gana wysoka przestrzeń nad pojemnikiem, aby móc w 
wygodny sposób z niego korzystać. Zawartość pojemnika 

jest też stale zamknięta, co zapobiega wy-
dostawaniu się ewentualnych nieprzyjem-
nych zapachów.
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KOSZ BIUROWY NA ODPADY

nr artykułu pojemność wymiary

AL-10 10 litrów 189 x 235 x 350 mm

AL-25 25 litrów 260 x 340 x 470 mm

AL-50 50 litrów 294 x 376 x 653 mm

DOSTĘPNE KOLORY:

Uniwersalny kosz na śmieci ułatwiający utrzymanie czystości zapewniając odpowiednią segregację. Wykonany z tworzywa sztucznego i pokryty 
srebrną okleiną, dzięki czemu wygląda jak metalowy. Kosz na śmieci otwieramy nogą za pomocą specjalnego pedału, więc ręce po-
zostają bez kontaktu z pokrywą. Wewnętrzny kosz wyposażony jest w obejmę na worek. Konstrukcja pokrywy pozostawia zawartość kosza 
stale zamkniętą i niewidoczną.

KOSZ NA ŚMIECI METALIZOWANY

nr artykułu pojemność wymiary

C185376 5 litrów 235 x 211 x 277 mm

C169795 20 litrów 303 x 268 x 448 mm

C181125 40 litrów 309 x 349 x 697 mm

infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net104

zostają bez kontaktu z pokrywą. Wewnętrzny kosz wyposażony jest w obejmę na worek. Konstrukcja pokrywy pozostawia zawartość kosza 
stale zamkniętą i niewidoczną.

DOSTĘPNE NAKLEJKI:
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POJEMNIKI DO SEGREGACJI 40 LITRÓW

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 478 x 592 x 394 mm,
- pojemność: 2 x 17 litrów + 1 x 6litrów.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 29,6 x 49,6 x 42,5 cm,
- pojemność: 40 litrów
- waga: 3 kg.

Kosz do segregacji 3w1 to nowoczesny sposób na sortowanie 
odpadów. Konstrukcja kosza posiada trzy oddzielne pojemniki, 
każdy wyposażony w poręczny uchwyt, który jest niezbędny 
przy wyciąganiu pojemnika i opróżnianiu go. Komory oznaczone 
są różnymi kolorami: czerwony dla różnych odpadów, w tym 
organicznych; żółty: odpadki z metali, tworzyw sztucznych i inne; 
zielony: szkło. Elegancki wygląd kosza doskonale komponuje się z 
nowoczesną aranżacją kuchni. Konstrukcja pokrywy pozostawia 
zawartość kosza stale zamkniętą, zabezpieczając przed wydostawaniem 
się niepożądanych zapachów.

nr artykułu: C177858

nr artykułu: C086-45436

Pojemnik do segregacji odpadów o pojemności 40 litrów 
podzielony na trzy sekcje o pojemności 13 litrów każda. 
Dekle w kolorach niebieskim, zielonym i żółtym ułatwiają selektywną 
gospodarkę odpadami. Wykonany z wysokiej jakości polietylenu. Dzięki 
niewielkim rozmiarom idealnie nadaję się do pomieszczeń biurowych i 
mieszkań. Każda z sekcji pojemnika posiada obejmę na worek.

ZESTAW DO RECYKLINGU EASYMAX

SZCZEGÓŁY:

Zestaw do recyklingu EasyMax to pakiet trzech koszy, które ustawiane jeden na drugim 
ułatwią i pomogą w zaoszczędzeniu miejsca w biurze, czy także w domu. Nowoczesny styl 
pojemników to również estetyczny dodatek do każdego rodzaju 
pomieszczenia.  Zestaw jest łatwy i bezpieczny w użytkowaniu.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 395 x 395 x 411 (x 3 pojemniki),
- pojemność: 3 x 35 litrów,
- kolory: szary (korpus), niebieski, żółty, zielony (pokrywy).
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ZGNIATARKA DO BUTELEK EKO OMEGA

Zgniatarki do butelek to jedyny tego typu produkt na 
polskim rynku. Jeszcze nigdy segregowanie odpadów nie 
było tak łatwe i przyjemne. Zgniatarka skutecznie ograni-
cza objętość butelek o 80 %, a także zgniata aluminiowe puszki. 
Dzięki zgniatarce zmieścisz 50 szt. butelek, zamiast 10 szt. (100 
puszek, zamiast 20) w koszu na śmieci.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 260 x 128 mm.

DOSTĘPNE KOLORY:

POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE 15 LITRÓW

Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. Bezpieczna rączka umożliwiająca przenoszenie pojem-
nika, a zdejmowana pokrywa w celu opróżnienia zawartości pojemnika.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 250 x 340 mm,
- pojemność: 15 litrów, 
- materiał: polietylen.

infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: 106

Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. 
nika, a zdejmowana pokrywa w celu opróżnienia zawartości pojemnika.

nr artykułu: Z-AL
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POJEMNIK NA PLOMBY Z POKRYWĄ

Pojemnik przeznaczony do magazynowania i przechowywa-
nia wszelkiego rodzaju rzeczy. Pojemniki można sztaplować. 
Uchwyty po bokach umożliwiają łatwe przenoszenie. Pojemnik 
wzmocniony na rogach górnej i dolnej krawędzi. Materiał, z jakiego 
został wykonany pojemnik jest odporny na kwasy. 

nr artykułu pojemność

20LO 20 litrów

45LO 45 litrów

64LO 64 litrów

POJEMNIK NA ZUŻYTE AKUMULATORY I BATERIE

Niewłaściwe postępowanie z niebezpiecznymi odpadami może spowodować duże ryzyko szkody dla człowieka i środowiska. Nie-
bezpieczne substancje mogą znajdować się nawet w małych ilościach w różnych produktach. Nasz pojemnik na zużyte akumulatory 
i baterie został wykonany z polietylenu wysokiej jakości. Pojemnik posiada nóżki, umożliwiające transport za pomocą wózka paletowego. Opcja: 
wyposażamy pojemnik w kółka ułatwiające transport.

nr artykułu: 20LO

nr artykułu: p-a01nr artykułu: p-a01

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 60 x 60 x 70 mm,
- pojemność: 220 litrów.
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POJEMNIKI NA ODPADY NIEBEZPIECZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Pojemniki na odpady niebezpieczne, które są zaprojektowane w sposób odpowiedni dla danej branży, szpitali i środowisk laboratoryjnych, w 
których stawiane są wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa i racjonalnego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Pojemniki 
są zatwierdzone przez ONZ (posiadają kod UN) i spełniają wymogi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Pojemniki i 
pokrywy produkowane są metodą wtrysku z polipropylenu (PP).

nr artykułu pojemność wymiary maksymalne obciążenie inne

T30 30 litrów 400 x 330 x 310 mm 15 kg pojemnik jednorazowego użytku

TO30 30 litrów 400 x 330 x 310 mm 15 kg pojemnik wielokrotnego użytku

T50 50 litrów 400 x 330 x 540 mm 28 kg pojemnik jednorazowego użytku

TO50 50 litrów 400 x 330 x 540 mm 28 kg pojemnik wielokrotnego użytku

T60 60 litrów 400 x 330 x 680 mm 30 kg pojemnik jednorazowego użytku

TO60 60 litrów 400 x 330 x 680 mm 30 kg pojemnik wielokrotnego użytku

NUMER UN: 3H2/Y25/S/00

PRZEWÓZ SUBSTANCJI STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA LUDZI LUB ŚRODOWISKA
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MOBILNE POJEMNIKI Z ATESTEM DO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Stabilna konstrukcja pojemnika umożliwia czyste i bezpieczne przechowywanie niebezpiecznych materiałów stałych należących do Grup II i III 
składowania; pojemnik dopuszczony jest do transportu według przepisów ADR, RID i IMDG. Pojemnik (niebieski) o pojemności 170 l lub 250 l, 
wraz z pokrywą (kolorową), jest łatwy w użytkowaniu i w transporcie, nawet przy całkowitym wypełnieniu. Specjalnie ukształtowana pokrywa 
pozwala na składowanie pojemników w dwóch warstwach. Na Europalecie bezpiecznie mieści się 8 pojemników, po 4 na jednym poziomie. 
Uchwyty w ścianach pojemników umożliwiają ich opróżnianie przy użyciu obrotowego wózka widłowego.

biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 109

nr artykułu pojemność wymiary waga

7718 170 litrów 600 x 400 x 880 mm 12 kg

7805 250 litrów 600 x 600 x 890 mm 15 kg

nr artykułu: 7718
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DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE

Pokrywa z uszczelką PU - posiada klasyfikację przeciwpożarową, szczelną dla 
światła i powietrza dla materiałów wrażliwych na wilgoć.
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POJEMNIKI NA ODPADY 110 LITRÓW

Pojemniki do segregacji odpadów wykonane z tworzywa. Konstrukcja pojemnika, dzięki kółkom oraz uchwy-
towi, pozwala na łatwe przemieszczanie.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 580 x 520 x 880 mm,
- pojemność: 110 litrów.

nr artykułu: C214128

POJEMNIKI NA ODPADY 120 LITRÓW

Mobilny pojemnik na odpady 120 litrów wykonany z najwyższej jakości polietylenu - HDPE, odpor-
nego na działanie kwasów, mrozów oraz promieniowania UV. Pojemniki można łatwo przenieść, opróżnić 
lub utrzymać w czystości. Sortowanie śmieci stanie się łatwiejsze, dzięki dużej ilości kolorów po-
jemników. Pojemnik spełnia wszystkie europejskie normy bezpieczeństwa. Posiada certyfikat jakości 
zgodny z normą RAL-GZ 951/1 oraz atest Państwowego Zakładu Higieny (atest PZH). Pojemnik 
dostosowany do rozładunku grzebieniowego zgodnie z normą DIN.

nr artykułu pojemność wymiary maksymalne obciążenie koła gumowe

120-GY 120 litrów 935 x 480 mm 60 kg na litych oponach Ø 200 mm

240-GY 240 litrów 1065 x 580 mm 110 kg na litych oponach Ø 200 mm

DOSTĘPNE KOLORY:
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na przykład:

CZĘŚĆ NA SORBENT ZUŻYTY

na przykład:

CZĘŚĆ NA SORBENT CZYSTY

MOBILNE POJEMNIKI DWUDZIELNE Z RUCHOMĄ PODZIAŁKĄ

Pojemnik mobilny dwudzielny 120 lub 240 litrów z ruchomą podziałką. Ciekawe i 
innowacyjne rozwiązanie. Możemy go zastosować na stacjach benzynowych, warsztatach 
samochodowych, zakładach przemysłowych itp.

nr artykułu pojemność

PMP-120 120 litrów

PMP-240 240 litrów

DOSTĘPNE KOLORY:

Pojemnik mobilny dwudzielny 120 litrów z aktywnym 
filtrem węglowym pochłaniającym nawet najbardziej 
nieprzyjemne zapachy.

nr artykułu pojemność

PM-120-F 120 litrów

PM-240-F 240 litrów

PMP-120-F 120 litrów

PMP-240-F 240 litrów

nr artykułu: PM
-120-F

nr artykułu: PMP-120-F
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Pojemnik do segregacji odpadów komunalnych, tj. papieru, plastiku, szkła białego o pojemności 1,5 m3. Mocna konstrukcja 
wykonana z wysokiej jakości polietylenu, co sprawia, że pojemnik jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia mechaniczne i różne 
warunki atmosferyczne. Konstrukcja klapy znajdująca się na spodzie pojemnika umożliwia jego bezproblemowe opróżnienie za 
pomocą dwuhakowego mechanizmu dźwigowego (HDS). Pojemnik posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz pozy-
tywną opinię Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Istnieje możliwość wykonania pojemników dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - z nisko umieszczonym otworem wrzutowym. U dołu pojemnika można zamontować zamek, który dodatkowo zabezpiecza 
przed niepożądanym otwieraniem klap dolnych. Duża pojemność i małe gabaryty sprawiają, że produkty można umieścić w miejscach, w 
których nie zmieściłyby się tradycyjne pojemniki. Istnieje również możliwość zamontowania mechanizmu zgniatającego butelki plastikowe PET. 
Możliwa dodatkowa grafika na pojemnikach np. logo gminy, firmy zajmującej się selektywną zbiórką odpadów itp.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
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POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

W pojemnikach typu MiniLeader i Euro-
Leader istnieje możliwość umieszczenia 
kieszeni na zużyte baterie.

Możliwość zamontowania mechanizmu 
zgniatającego butelki plastikowe PET - 
pojemniki do zbiórki tworzyw sztucznych.

Możliwość wykonania pojemników dosto-
sowanych dla osób niepełnosprawnych 
z nisko umieszczonym otworem wrzuto-
wym.

Możliwość zamontowania zamka - dodat-
kowego zabezpieczenia przed niepowoła-
nym otwieraniem klap dolnych.

Możliwa dodatkowa grafika na pojemnikach np. logo gminy, firmy zajmującej się selektywną zbiórką odpadów itp.Możliwa dodatkowa grafika na pojemnikach np. logo gminy, firmy zajmującej się selektywną zbiórką odpadów itp.

DOSTĘPNE WARIANTY:
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Pojemniki Can Collector - poręczne pojemniki do minizbiórki odpadów. Pojemniki Can Collector są idealne do zbierania puszek, butelek 
szklanych lub plastikowych, a także do przeterminowanych leków oraz zużytych baterii. Lekkie i łatwe do przenoszenia oraz czyszczenia. Wy-
godne do użytkowania z workami plastikowymi. Pojemniki wyposażone są w zdejmowaną pokrywę z otworem wrzutowym. Istnieje możliwość 
zamontowania zamka na pokrywie, co ogranicza dostęp osobom nieupoważnionym.

Osłony TidyTop – to najlepszy sposób, by zmienić standardową 205 litrową beczkę metalową w estetyczny pojemnik do selektywnej zbiórki 
odpadów, np. aluminiowych puszek, plastikowych butelek, papieru, jak i typowych odpadów gospodarczych. Idealnie nadaje się też do zbiórki 
zużytych filtrów samochodowych. Specjalne zamknięcia zwiększające stabilność produktu - połączenie podstawy z górną częścią osłony. Zamek 
utrudnia również dostęp osobom niepowołanym.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
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nr artykułu nazwa pojemność wymiar

RIL01500** IgloLeader 1,5 m2 1450 x 1450 x 1470 mm

RML01500** MiniLeader 1,5 m2 1600 x 1200 x 1440 mm

REL02500** EuroLeader 2,5 m2 1830 x 1200 x 1670 mm

RSL03500** SuperLeader 3,5 m2 2250 x 1420 x 1940 mm

RTT00205* TidyTop (osłona na beczkę) 205 litrów 1200 mm (wysokość)

RCC00150* Can Collector 150 litrów 880 mm (wysokość)

nr artykułu: RCC00150*nr artykułu: RTT00205*
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POJEMNIK METALOWY 1100 LITRÓW
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POJEMNIK NA ODPADY STAŁE

Pojemnik na odpady wykonany z ocynkowanej blachy o grubości 1 mm z wytłoczonymi pier-
ścieniami wzmacniającymi na ściance bocznej. Klapa pojemnika mocowana na zawiasach, posia-
dająca uchwyt do otwierania. Pojemnik przystosowany do mechanicznego opróżniania przez tradycyjne 
śmieciarki.

Pojemnik na odpady komunalne zgodny z normą PN-EN840-3 wykonany ze stali, która spełnia 
wszystkie normy Unii Europejskiej. Stosowany przede wszystkim do zbiórki odpadów z domów wielorodzin-
nych, urzędów, hoteli, itp. jednostek. Pojemnik w pełni odporny na korozję dzięki cynkowaniu ogniowemu. Gład-
kość powierzchni utrudnia przyklejanie odpadów do ścian pojemnika. Pokrywa posiada mechanizm podtrzymujący 
w pozycji półotwartej.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 1200 x 1060 x 1200 mm,
- pojemność: 1100 litrów,
- materiał: stal cynkowana ogniowo.

          WYKONANY WG NORMY PN-EN840-2          WYKONANY WG NORMY PN-EN840-2

POJEMNIK POSIADA:
- pokrywę, której ciężar jest równoważony sprężynami,
- pochylenie boków zapewniające łatwiejszy rozładunek,
- dostateczną ilość uchwytów dla łatwego przetaczania,
- otwór spustowy, ułatwiający mycie, 
- mechanizm podtrzymujący półotwartą pokrywę,
- koła o dużej nośności z możliwością pełnego obrotu,
- uchwyty do rozładunku dostosowane do podnośników,
- używanych przez odbiorcę.

nr artykułu: AL110

nr artykułu: AL-M1100

          WYKONANY WG NORMY PN-EN840-2

nr artykułu pojemność wymiary nazwa

AL110 110 litrów 404 x 840 mm pojemnik z kółeczkami

AL110-2 110 litrów 404 x 840 mm pojemnik bez kółeczek



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 115

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
POJEMNIKI DO SEGREGACJI

05

POJEMNIK DO ZBIÓRKI ODPADÓW SOZOTECHNICZNYCH

Pojemnik do zbiórki odpadów sozotechnicznych (błoto, piasek itd.) o objętości około 1100 litrów. Wykonany z wysokogatunkowej 
stali i spełniającej wymagania norm krajów Unii Europejskiej. Odporny na uszkodzenia mechaniczne. Cynkowany ogniowo zgodnie 
z  normą DIN, które zapewnia odporność na korozję. Pojemnik posiada płaską trójdzielną pokrywę, dostateczną ilość uchwytów oraz otwór 
spustowy ułatwiający mycie. Dysponuje mechanizmem podtrzymującym półotwartą pokrywę. Koła o dużej nośności z możliwością pełnego 
obrotu z blokadą obrotu oraz uchwyty do rozładunku dostosowane do podnośników. Jest  łatwy do transportu przez jedną osobę. Niezbędne, 
aby pokrywa posiadała zamek otwierany kluczem.

          WYKONANY WG NORMY PN-EN840-2

nr artykułu: AL-P1100

POJEMNIK DO ZBIÓRKI ODPADÓW SOZOTYCHNICZNYCH

Solidne pojemniki na odpady palne, czyściwo suche i zaolejone, papier 
itp. 30 i 70 litrowe pojemniki wyposażone w pedał do łatwiejszego otwierania 
pokrywy.

nr artykułu nazwa wymiar pojemność

321401 pojemnik na odpady 30 litrów, galwanizowany z pedałem Ø 305 x 475 mm 8 kg

321411 pojemnik na odpady 70 litrów, galwanizowany z pedałem Ø 390 x 610 mm 12 kg

321458 pojemnik na odpady 115 litrów, galwanizowany Ø 450 x 780 mm 15 kg

321467 pojemnik na odpady 160 litrów, galwanizowany Ø 540 x 780 mm 18 kg

321423 dodatkowe koła do 115 / 160 litrów - -

321425 dodatkowe koła do 70 litrów - -

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 1100 x 1000 x 1300 mm,
- pojemność: 1100 litrów.

nr artykułu: 321423

nr artykułu: 321401nr artykułu: 321411

nr artykułu: 321458

nr artykułu: 321467
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Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Pojemnik 
dwukolorowy: zielony (na czysty sorbent) oraz czerwony (na odpad).

nr artykułu pojemność wymiary

PPI220 220 litrów 550 x 790 x 490 mm

PPI450 450 litrów 550 x 790 x 490 mm

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 
Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

nr artykułu

PPI220

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

nr artykułu

PPI220

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

nr artykułu

PPI220

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 
Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

pojemność

220 litrów

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

pojemność

220 litrów

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

pojemność

220 litrów

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

pojemność

220 litrów

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 
Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

550 x 790 x 490 mm

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 
Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

wymiary

550 x 790 x 490 mm

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

wymiary

550 x 790 x 490 mm

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

wymiary

550 x 790 x 490 mm

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
Pojemnik 

550 x 790 x 490 mm

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
Pojemnik 

550 x 790 x 490 mm

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
Pojemnik 
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POJEMNIK DWUKOMOROWY NA SORBENT CZYSTY I ZUŻYTY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

PPI450 450 litrów 550 x 790 x 490 mmPPI450PPI450PPI450 450 litrów450 litrów450 litrów450 litrów 550 x 790 x 490 mm550 x 790 x 490 mm550 x 790 x 490 mm550 x 790 x 490 mm550 x 790 x 490 mm550 x 790 x 490 mm

nr artykułu: PPI220

POJEMNIK DO ZBIÓRKI ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Pojemnik do zbiórki odpadów segregowanych: makulatury, szkła, PET - 1,1 m wg PN-EN840-2 wykonany jest ze stali o odpo-
wiedniej jakości i spełnia wymagania norm krajów Unii Europejskiej. Może być stosowany do zbierania odpadów segregowanych: ma-
kulatury ,szkła, PET z domów wielorodzinnych, hoteli, urzędów i innych miejsc w których pojemniki o mniejszej odporności nie są wystarczające. 
Wytłoczenia o dużej głębokości zwiększają odporność boków na uszkodzenia mechaniczne. Cynkowanie ogniowe o jakości odpowiadającej 
normom DIN zapewnia odporność na korozję. Recykling materiału, z którego zbudowano pojemnik jest bezproblemowy.

POJEMNIK DWUKOMOROWY NA SORBENT CZYSTY I ZUŻYTY Z WŁÓKNA SZKLANEGOPOJEMNIK DWUKOMOROWY NA SORBENT CZYSTY I ZUŻYTY Z WŁÓKNA SZKLANEGOPOJEMNIK DWUKOMOROWY NA SORBENT CZYSTY I ZUŻYTY

POJEMNIK POSIADA:
- pochylenie boków zapewniające łatwiejszy rozładunek,
- dostateczną ilość uchwytów dla łatwego przetaczania,
- otwór spustowy, ułatwiający mycie, zamknięty nakrętką,
- koła o dużej nośności z możliwością pełnego obrotu,
- uchwyty do rozładunku dostosowane do podnośników używanych przez odbiorcę.

      WYKONANY WG NORMY PN-EN840-2

Każda modyfikacja zgodna z wymaganiami
 PN-EN840-2 jest możliwa.

nr artykułu: AL-P1100-MSP
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                 MOBILNY POJEMNIK NA PIASEK / SÓL / SORBENT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

DOSTĘPNE KOLORY:

Mobilny pojemnik do wielu zastosowań: żwir, sól, piasek, nawóz, sorbent. Nadaje się do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Najważniejszą zaletą pojemnika jest kompaktowość i oszczęd-
ność miejsca. Wyposażony w wytrzymałe koła gumowe.

 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Nadaje się do stosowania 
Najważniejszą zaletą pojemnika jest kompaktowość i oszczęd-

SZCZEGÓŁY:
- pojemność pojemnika: 75 litrów,
- ergonomiczny uchwyt,
- 1070 x 590 x 435 mm,
- kolor: szaro-pomarańczowy.

nr artykułu: 10156-2

                 MOBILNY POJEMNIK NA PIASEK / SÓL / SORBENT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Mobilny pojemnik do wielu zastosowań: żwir, sól, piasek, nawóz, sorbent. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynków. Najważniejszą zaletą pojemnika jest jego kompaktowość i oszczędność miejsca. Pojemnik mobilny z wygodnym uchwytem 
do transportu.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar pojemnika: 1070 x 590 x 435 mm,
- waga: 11 kg,
- pojemność: 75 litrów,
- odporność na warunki atmosferyczne: +50°C / -35°C.

DOSTĘPNE KOLORY:

nr artykułu: WJ75P-CO

      WYKONANY WG NORMY PN-EN840-2
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POJEMNIKI NA SUBSTANCJE SYPKIE BEZ CZĘŚCI METALOWYCH

Pojemniki przeznaczone są do składowania piasku i soli w miejscach ruchu pieszych, na terenie przystanków komunikacji miej-
skiej, stacjach kolejowych, na parkingach, itp. Oryginalna konstrukcja i nowoczesne wzornictwo sprawiają, że pojemniki można umieścić 
prawie w każdym miejscu ruchu pieszych. Mocna i sztywna konstrukcja, wysokiej jakości polietylen i nowoczesna technologia sprawiają, że 
pojemniki są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne i na zmienne warunki atmosferyczne (nie zmieniają barwy pod wpływem pro-
mieni słonecznych - są stabilizowane UV). Są lekkie, nie korodują, nie zawierają żadnych elementów metalowych. Można w nich przechowywać 
również inne środki służące do posypywania chodników i ulic np. sorbent.

SPECJALNIE WYPROFILOWANY KSZTAŁT KLAPY 
POJEMNIKA POWODUJE ZAMIERZONY I ŁATWY 

SPŁYW WODY DESZCZOWEJ

MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA ZAMKA
W POKRYWIE (OPCJA OD POJEMNOŚCI 150 L)

BRAK CZĘŚCI METALOWYCH

GWARANCJA MOCNEJ I SZTYWNEJ
KONSTRUKCJI

4

21

3

2

4
1

3

nr artykułu pojemność wymiar

SGB050 50 kg 590 x 570 x 500 mm

SGB100 100 kg 720 x 690 x 600 mm

SGB150 150 kg 860 x 750 x 810 mm

SGB300 300 kg 1090 x 950 x 1010 mm

DOSTĘPNE KOLORY:

nr artykułu: SGB300

nr artykułu: SGB100

nr artykułu: SGB050
nr artykułu: SGB150
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 POJEMNIK NA PIASEK / SÓL

Pojemnik na piasek (sól, sorbent) - odporny na zniszczenia i działanie promieni UV. Podczas zimowych warunków atmosferycz-
nych ułatwia zabezpieczanie oblodzonych i zaśnieżonych ulic, placów i chodników. Może być wykorzystywany na ulicach, parkingach 
samochodowych, przystankach autobusowych i stacjach kolejowych. Specjalna konstrukcja zawiasów umożliwia podniesienie klapy do pozycji 
pionowej. Może być wyposażony w estetyczny zamek systemowy.

nr artykułu pojemność wymiary zamek waga

PPM70 70 litrów / 100 kg 673 x 519 x 538 mm - 6 kg

PPM70Z 70 litrów / 100 kg 673 x 519 x 538 mm tak 6 kg

PPM150 150 litrów / 215 kg 865 x 519 x 538 mm - 11 kg

PPM150Z 150 litrów / 215 kg 865 x 519 x 538 mm tak 11 kg

PPM250 250 litrów / 360 kg 976 x 756 x 795 mm - 18 kg

PPM250Z 250 litrów / 360 kg 976 x 756 x 795 mm tak 18 kg

DOSTĘPNE KOLORY:

 POJEMNIK NA PIASEK / SÓL 500 LITRÓW

Pojemnik w pełni odporny na chemikalia oraz promieniowanie UV PE (wewnątrz, jak i na zewnątrz). Nadaje się idealnie do 
magazynowania żwiru, piasku i soli. Przystosowany do transportu wózkiem widłowym. Pojemnik zamykany na kłódkę.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar pojemnika: 830 x 1265 x 850 mm,
- waga: 25,5 kg,
- pojemność: 500 litrów,
- odporność na warunki atmosferyczne: +50°C / -35°C.nr artykułu: JBS500

nr artykułu: PPM250 nr artykułu: PPM150 nr artykułu: PPM70
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Pojemnik na piasek / sól / żwir wykonany z włókna sztucznego. Pojemniki są od-
porne na działania atmosferyczne oraz korozję. Istnieje możliwość sztaplowania pojem-
ników, co daje oszczędność miejsca podczas ich magazynowania. Pojemnik zamykany 
na zatrzask ze stali nierdzewnej.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
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POJEMNIK NA PIASEK / SÓL / ŻWIR

nr artykułu pojemność wymiar waga otwór

10467 200 litrów 890 x 590 x 670 mm 12 kg nie

7320 400 litrów 1200 x 800 x 720 mm 22 kg nie

7322 550 litrów 1340 x 990 x 780 mm 26 kg nie

7323 550 litrów 1340 x 990 x 780 mm 28 kg tak

7324 700 litrów 1340 x 990 x 960 mm 30 kg nie

7325 700 litrów 1340 x 990 x 960 mm 32 kg tak

7435 1100 litrów 1630 x 1210 x 1010 mm 50 kg nie

7436 1100 litrów 1630 x 1210 x 1010 mm 52 kg tak

7437 1500 litrów 1840 x 1430 x 1040 mm 70 kg nie

7438 1500 litrów 1840 x 1430 x 1040 mm 72 kg tak

7439 2200 litrów 2130 x 1520 x 1240 mm 92 kg nie

7440 2200 litrów 2130 x 1520 x 1240 mm 94 kg tak

WÓZEK DO ROZSYPYWANIA ŻWIRU / PIASKU 50 LITRÓW

Wózek do rozsypywanie materiałów sypkich, wykonany z polietylenu i elementów ze stali szlachetnej. 
Ogumienie pneumatyczne dostosowane do warunków zimowych. Rozsypywanie włącza się za pomocą 
zasuwy. Świetnie nadaje się do małych i średnich powierzchni. Produkt posiada regulację przy uchwycie. Wielorakie 
zastosowanie, np. nawożenie

Pojemniki są od-
porne na działania atmosferyczne oraz korozję. Istnieje możliwość sztaplowania pojem-
ników, co daje oszczędność miejsca podczas ich magazynowania. Pojemnik zamykany 

nr artykułu: 10642

nr artykułu pojemność szerokość rozrzutu ustawienia rozrzutu waga

10718 20 litrów 1-4 m 6 9 kg

10642 20 litrów 1-4 m 6 9 kg

10643 35 litrów 1-4 m 6 10 kg

7884 pokrywa do wózka 20 
litrów - - -

7885 pokrywa do wózka 35 
litrów - - -

nr artykułu: 10718

nr artykułu: 10643

nr artykułu: 7436
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Składany wózek posypowy SDC przeznaczony jest do użycia wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania sypkiego sor-
bentu do likwidacji niepożądanego lub niebezpiecznego wycieku cieczy (np. produktów ropopochodnych, ciekłych substancji 
chemicznych). Do wszystkich standardowych rodzajów sorbentu (w tym materiałów lekkich i włóknistych). Specjalna przekładnia uzależnia 
posypywanie od ruchu kół do przodu. Ruch do tyłu automatycznie zatrzymuje sypanie (oszczędność sorbentu). Maksymalna wydajność: dzięki 
specjalnej budowie dozowanie sorbentu odbywa się za pomocą wibracji kół i podajnika łopatkowego. Zapewnia to równomierne rozprowadze-
nie sorbentu na zanieczyszczonej powierzchni.

SKŁADANY WÓZEK POSYPOWY 65 LITRÓW

SZCZEGÓŁY:
- wymiary robocze: 620 x 370 x 1300 mm,
- wymiary po złożeniu: 620 x 190 x 750 mm,
- średnica kółka: 180 mm,
- pojemność: 65 litrów,
- waga: 13 kg.

Prosta regulacja gęstości i sze-
rokości śladu posypywania.

Rozkładana podpórka zapewnia 
stabilność w trakcie ładowania 
sorbentu. Złożony zajmuje nie-
wiele miejsca.

Rękojeść z regulacją wysokości i 
blokadą zapobiegającą pełnemu 
wysunięciu.

Szybki i łatwy montaż; rozkłada 
się w kilka sekund.

nr artykułu: SDC05
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Skrzyniopaleta odpowiednia do składowania i transportu różnych materiałów. Podstawa na dwóch płozach, idealna pod wózek pale-
towy oraz wózek widłowy.

Praktyczny i wytrzymały pojemnik transportowy z możliwością piętrowania (wytrzymałość piętrowania do 160 kg). Przedmioty 
wewnątrz pojemnika są chronione przed kurzem, zanieczyszczeniami, kradzieżą czy uszkodzeniami mechanicznymi dzięki bardzo szczelnym 
zabezpieczeniu pokrywy. Wymiary idealne do składowania pojemników na palety (zgodny z normami europejskimi). Pojemnik 
można zaplombować dla własnego bezpieczeństwa.

POJEMNIKI TRANSPORTOWE DO PIĘTROWANIA

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
SKRZYNIOPALETY / POJEMNIKI TRANSPORTOWE
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SZCZEGÓŁY:
- wymiary wewnętrzne: 1120 x 920 x 600 mm,
- pojemność: 600 litrów,
- dopuszczalny nacisk pionowy: 4000 kg,
- dopuszczalne obciążenie: 500 kg.

DOSTĘPNE KOLORY:

nr artykułu: IKA-A070-N

nr artykułu wymiary wewnętrzne wymiary zewnętrzne pojemność

AT432204 338 x 254 x 197 mm 400 x 300 x 222 mm 18 litrów

AT432604 334 x 254 x 239 mm 400 x 300 x 264 mm 22 litrów

AT433104 329 x 250 x 282 mm 400 x 300 x 306 mm 25 litrów

AT642604 530 x 353 x 240 mm 600 x 400 x 264 mm 48 litrów

AT643104 514 x 350 x 281 mm 600 x 400 x 306 mm 54 litrów

AT643604 508 x 346 x 340 mm 600 x 400 x 365 mm 65 litrów

AT644004 521 x 343 x 375 mm 600 x 400 x 400 mm 70 litrów

biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net

nr artykułu: AT432604 nr artykułu: AT432604

SKRZYNIOPALETA Z POKRYWĄ 1000 LITRÓW

Skrzyniopaleta odpowiednia do składowania i transportu różnych materiałów. Podstawa na dwóch płozach, idealna pod wózek pale-

DO PIĘTROWANIA

- wymiary wewnętrzne: 1120 x 920 x 600 mm,- wymiary wewnętrzne: 1120 x 920 x 600 mm,

nr artykułu: IKA-A070-N



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 123
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KONTENER NA ODPADY NIEBEZPIECZNE (CIEKŁE) TYPU ASF 1000 LITRÓW

Kontener na odpady niebezpieczne (typu ASF - 1000 litrów) wykonany zgodnie z DIN 17100, DIN 1623. Kontener spełnia wymogi 
międzynarodowej konwencji przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych: ADR, RID, IMDG.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 1200 x 1000 x 1400 mm,
- konstrukcja: stalowa i ocynkowana,
- waga: 230 kg,
- wykonany zgodnie z: DIN 17100 / DIN 1623.

nr artykułu: AG-E-1000

Metalowy pojemnik na akumulatory o pojemnośći 600 litrów, wykonany jest z wy-
sokiej jakości metalu i profili stalowych. Pojemnik posiada szczelną pokrywę z uszczelką 
olejoodporną zamykaną czterema ryglowymi zamknięciami oraz wspornikami, dzięki czemu 
transport pełnego pojemnika nie stanowi zagrożenia dla środowiska i życia ludzkiego. Me-
talowy pojemnik na zużyte akumulatory posiada wszystkie niezbędne atesty oraz 
certyfikaty wymagane przez prawo polskie i UE.

nr artykułu: AL-N004

SZCZEGÓŁY:
- pojemność: 600 litrów,
- wymiary: 1053 x 1000 x 1200 mm,
- waga: 196 kg,
- nośność: 1080 kg.
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nr artykułu wymiary dodatki

KR4 1250 x 700 mm -

KR4-K 1250 x 700 nm kran spustowy oraz krata

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
KONTENERY NA ODPADY
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KONTENERY NA ŚWIETLÓWKI

Metalowy box do przechowywania i transportu zużytych świetlówek. Na życzenie możemy wykonać w opcji ocynkowanej lub z otwie-
ranymi drzwiami z kłódką. W wersji standardowej występuje z uchylanym górnym wiekiem. Box w całości wykonany ze spawanej stali 3 mm i 
pomalowany w wybranym kolorze palety RAL.

nr artykułu: KR4

KONTENER NA ODPADY Z OTWIERANYM DNEM 1 m2

Solidna konstrukcja ze stali z gładkimi ściankami 
wewnętrznymi. Dno klapowe zamyka się samoczynnie 
po postawieniu pojemnika na podłożu lub na krawędzi 
kontenera. Sprężyny amortyzują uderzenia dna klapowe-
go podczas opróżniania pojemnika. Surowce wtórne, 
jak złom, szkło, drewno i makulatura mogą być 
dzięki nim wygodnie zbierane, transportowane i 
przesypywane. Bezpośrednia droga ze składowiska do 
miejsca zbiórki. Łatwe i racjonalne opróżnianie do dołów, 
dużych kontenerów, na pojazdy lub przyczepy – przy 
pomocy stertownika lub dźwigu. Obsługa z miejsca 
operatora cięgnem linowym. Ustawianie w stos do 2 
sztuk. Seryjnie z 4 zaczepami do dźwigu. Zabezpieczenie 
przed przypadkowym zsunięciem się i przechyleniem.

nr artykułu: KR-141

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1160 x 1200 x 1000 mm,
- pojemność: 1 m³,
- nośność: 1500 kg,
- wysokość podjazdu: 100 mm,
- materiał: blacha stalowa,
- waga: 160 kg.

MOŻLIWOŚĆ WYKOWANIA POJEMNIKA Z KRATĄ
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SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1160 x 1200 x 1000 mm,
- pojemność: 1 m³,
- nośność: 1500 kg,
- wysokość podjazdu: 100 mm,
- materiał: blacha stalowa,
- waga: 160 kg.

www.youtube.com/user/ikapolTV
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Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy 
wózka widłowego. Łańcuch bezpieczeństwa w standardzie. Dodatki: pokrywa dwuczę-
ściowa galwanizowana. Zestaw kółek z dwoma ruchomymi i dwoma umocowanymi na stałe 
kółkami z poliamidu, średnica 180 mm. Jedno kółko z hamulcem. Odporny na wodę i oleje. 

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
KONTENERY NA ODPADY
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KONTENER NA ODPADY TYP BKM

KONTENER NA ODPADY TYP KW

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

BKM30 1140 x 820 x 815 mm 1500 kg 115 kg 300 litrów

BKM50 1540 x 820 x 1045 mm 2500 kg 141 kg 500 litrów

BKM75 1760 x 820 x 1270 mm 3000 kg 187 kg 750 litrów

BKM100 1760 x 1060 x 1270 mm 3000 kg 210 kg 1000 litrów

BKM150 1760 x 1560 x 1270 mm 3000 kg 375 kg 1500 litrów

BKM200 1810 x 1560 x 1470 mm 3000 kg 405 kg 2000 litrów

DOSTĘPNE KOLORY:

Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy 
Dodatki: pokrywa dwuczę-

ściowa galwanizowana. Zestaw kółek z dwoma ruchomymi i dwoma umocowanymi na stałe 
kółkami z poliamidu, średnica 180 mm. Jedno kółko z hamulcem. Odporny na wodę i oleje. 

pojemność

300 litrów

500 litrów

750 litrów

1000 litrów

1500 litrów

2000 litrów

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

KW250 1120 x 820 x 990 mm 300 kg 69 kg 250 litrów

KW400 1330 x 900 x 1090 mm 300 kg 84 kg 400 litrów

KW600 1400 x 1070 x 1220 mm 300 kg 128 kg 600 litrów

KW1000 1430 x 1340 x 1285 mm 300 kg 156 kg 1000 litrów

Opróżnianie w poziomie. Odporny na 
wodę i oleje. Dodatki: zamykane kieszenie 
wózkowe, pokrywa galwanizowana, dwuczę-
ściowa, sito, żuraw.

DOSTĘPNE KOLORY:

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
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KONTENER NA ODPADY TYP BK

Oryginalny z „mechanizmem rolek”. 
Automatyczne opróżnianie sterowane 
z siedzenia kierowcy. Dodatki: zestaw kó-
łek z dwoma ruchomymi i dwoma stałymi, 
z czego jedno z hamulcem. Galwanizowana 
dwuczęściowa pokrywa. Odporny na wodę 
i oleje. 

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

BK30 1150 x 850 x 945 mm 750 kg 163 kg 300 litrów

BK70 1430 x 1050 x 1070 mm 1000 kg 232 kg 700 litrów

BK90 1430 x 1250 x 1070 mm 1500 kg 253 kg 900 litrów

BK120 1430 x 1650 x 1070 mm 2500 kg 279 kg 1200 litrów

BK150 1430 x 1950 x 1070 mm 3000 kg 322 kg 1500 litrów

BK180 1430 x 2250 x 1070 mm 3000 kg 347 kg 1800 litrów

KONTENER NA ODPADY TYP SBS

Elastyczna konstrukcja dostępna w trzech różnych rozmia-
rach.  Możliwość składowania poziomego jeden na drugim.

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

SBS500 600 x 1200 x 850 mm 500 kg 127 kg 500 litrów

SBS1000 1200 x 1200 x 850 mm 1000 kg 191 kg 1000 litrów

SBS2000 2400 x 1200 x 850 mm 2250 kg 273 kg 2000 litrów

SBSTR500 600 x 1200 x 314 mm - 33 kg -

SBSTR1000 1200 x 1200 x 314 mm - 40 kg -

SBSTR2000 2400 x 1200 x 314 mm - 54 kg -

i oleje. 

pojemnośćpojemnośćpojemnośćpojemność

300 litrów300 litrów300 litrów300 litrów

700 litrów700 litrów700 litrów700 litrów700 litrów700 litrów700 litrów

900 litrów900 litrów900 litrów900 litrów

1200 litrów1200 litrów1200 litrów1200 litrów1200 litrów

1500 litrów1500 litrów1500 litrów

1800 litrów1800 litrów1800 litrów

DOSTĘPNE KOLORY:

nr artykułu: SBSTR500

DOSTĘPNE KOLORY:
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Kontenery EXPO zamykają się automatycznie po opróżnieniu. Kółka dostępne jako 
dodatek. Łańcuch bezpieczeństwa w standardzie. 
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KONTENER NA ODPADY TYP EXPO

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

EXPO300 1260 x 770 x 835 mm 750 kg 120 kg 300 litrów

EXPO600 1260 x 1070 x 835 mm 1000 kg 140 kg 600 litrów

EXPO900 1260 x 1570 x 835 mm 1000 kg 173 kg 900 litrów

EXPO1200 1800 x 1070 x 1103 mm 1500 kg 205 kg 1200 litrów

EXPO1700 1800 x 1570 x 1103 mm 1500 kg 250 kg 1700 litrów

EXPO2100 1800 x 1870 x 1103 mm 1500 kg 280 kg 2100 litrów

DOSTĘPNE KOLORY:

Kółka dostępne jako 

1200 litrów

1700 litrów

2100 litrów
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KONTENER NA ODPADY TYP FB

KONTENER NA ODPADY TYP BKB

Idealny do składowania i transportu odpadów. Stabilna konstrukcja stalowa. Łańcuch bezpieczeństwa w standardzie. Zamyka się
automatycznie po opróżnieniu podczas opuszczania kontenera. Dodatki: płyta dna z ochroną boczną ułatwiającą opróżnianie. Galwanizowa-
na dwuczęściowa pokrywa, zestaw kółek z dwoma kółkami ruchomymi i dwoma kółkami stałymi z poliamidu, średnica 180 mm, 
jedno kółko z hamulcem. Odporny na wodę i oleje.

Z otwieranym dnem i zamknięciem automatycznym.

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

FB500 800 x 1200 x 860 mm 1000 kg 146 kg 500 litrów

FB750 800 x 1200 x 1160 mm 1000 kg 155 kg 750 litrów

FB1000 1000 x 1200 x 1160 mm 1250 kg 172 kg 1000 litrów

FB1500 1000 x 1800 x 1160 mm 1500 kg 230 kg 1500 litrów

FB2000 1000 x 1800 x 1460 mm 1500 kg 260 kg 2000 litrów

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

BKB500 1200 x 1040 x 721 mm 1000 kg 163 kg 500 litrów

BKB700 1200 x 1040 x 971 mm 1500 kg 183 kg 700 litrów

BKB1000 1200 x 1040 x 1271 mm 2000 kg 206 kg 1000 litrów

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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BEZPIECZNA POPIELNICA ZEWNĘTRZNA ELITE CEASE-FIRE

BEZPIECZNA POPIELNICA ZEWNĘTRZNA SMOKERS CEASE-FIRE

Popielnica wykonana z wysokiej jakości polietylenu. Zaprojektowana do bezpiecznego gromadzenia niedopałków. Wewnątrz 
pojemnik ze stali nierdzewnej. Pojemnik ogniotrwały, przetestowany i zatwierdzony przez FM GLOBAL. Zamontowana siatka ze stali nie-
rdzewnej do gaszenia papierosów w szyjce popielnicy zapewnia większą higienę i czysty wygląd. Zwężona szyjka popielnicy zapobiega wrzucaniu 
niepożądanych śmieci i odpadów.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: ø 305 x 965 mm,
- pojemność: 15 litrów,
- waga: 5 kg.

Żadnych więcej niedopałków i brzydkich plam z rdzy. Nigdy więcej uciążliwego czyszczenia lub ryzyka pożaru! Technologia 
ograniczająca nadmiar tlenu w pojemniku powoduje, że papierosy gasną samoistnie, niedopałki są zabezpieczone, a ryzyko 
pożaru zminimalizowane. Specjalne otwarcie uniemożliwia wypłynięcie substancji na zewnątrz. Odkręć pokrywę, gdy chcesz opróżnić duże 
galwanizowane wiadro. Wykonany z bezpiecznego, stabilnego polietylenu, wysoka szyjka popielnicy doskonale odprowadza ciepło. Po-
pielnica łatwa do oczyszczenia, nie rdzewieje, nie blaknie, nie łuszczy się, nie pęka. Wygrawerowa- ny opis, jak opróżniać pojemnik, 
dno 419 mm, możliwość zabezpieczenia przed kradzieżą.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: ø 420 x 980 mm,
- pojemność: 15 litrów.

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:

nr artykułu: 268503

nr artykułu: 26800
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KANISTER Z DWOMA OSOBNYMI ZBIORNIKAMI

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 340 x 160 x 310 mm,
- materiał: HD-PE.

Kanister z dwoma osobnymi zbiornikami, z systemem napełniania 
paliwa i oleju do pił łańcuchowych. Kanister wyposażony w lejek i korki. 
System napełniania paliwa oraz oleju do pił łańcuchowych uniemożliwia 
przepełnienie zbiornika, odcina on dopływ w momencie wypełnienia 
zbiornika. Pojemność zbiornika na mieszankę paliwową to 6 litrów, a 
zbiornika na olej łańcuchowy 2 litry.

SZCZEGÓŁY:
- dopuszczenia: kod UN,
- średnica: 29 mm.

KANISTRY Z TWORZYWA 5-60 LITRÓW

nr artykułu: 4009

nr artykułu: AL-K
A20

nr artykułu: CH10118

nr artykułu wymiary pojemność

AL-KA05 264 x 255 x 132 mm 5 litrów

AL-KA20 350 x 475 x 175 mm 20 litrów

SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:
- dopuszczenia: kod UN,- dopuszczenia: kod UN,- dopuszczenia: kod UN,- dopuszczenia: kod UN,- dopuszczenia: kod UN,
- średnica: 29 mm.- średnica: 29 mm.- średnica: 29 mm.- średnica: 29 mm.

nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: AL-K

A20
AL-K

A20
AL-K

A20

KANISTER MILITARNY DO PALIWA (KOD UN)

nr artykułu pojemność waga kod UN

4004 5 litrów 230 g UN Y

4006 10 litrów 400 g UN Y

4006-2 20 litrów 800 g UN Y

4009 30 litrów 1050 g UN Y

4009-2 60 litrów 2080 g UN Y

nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: 4009

4009
4009

pojemność waga kod UN

nr artykułu: 4006
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  BECZKI PRAKTYCZNE NA ODPADY NIEBEZPIECZNE I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

nr artykułu: K
D
F30

nr artykułu pojemność wymiar beczka

KDF30 30 litrów 320 x 530 mm z rączką

KDF60 60 litrów 400 x 610 mm z rączką

KDF120 120 litrów 492 x 800 mm bez rączki

KDF220 220 litrów 590 x 975 mm bez rączki

nr artykułu pojemność wymiar kod UN

SF-60 120 litrów 493 x 745 mm -

SF-220 220 litrów 581 x 935 mm -

nr artykułu: K
D
F120

nr artykułu: SF-220

nr artykułu: SF-60

OPRYSKIWACZ RĘCZNY DO SUBSTANCJI ŻRĄCYCH 500 ML

Precyzyjny opryskiwacz do substancji żrących o podwójnym dzia-
łaniu ze stabilnego materiału plastikowego, z regulowaną nasadką i 
odpornym na oleje łączeniem.

nr artykułu: 87-0000

OPRYSKIWACZ 500 ML

nr artykułu: AA-500

SZCZEGÓŁY:
- pojemność: 500 ml,
- waga: 40 g,
- średnica wlewu: 27,5 mm,
- wymiar: 64 x 228 mm.

Bezpieczne spryskiwacze to 
bardzo przydatny przedmiot 
przy niektórych rodzajach kon-
fekcjonowanych substancji.

www.ikapol.net

OPRYSKIWACZ 500 ML

nr artykułu: AA-500AA-500

- średnica wlewu: 27,5 mm,

Bezpieczne spryskiwacze to Bezpieczne spryskiwacze to 
bardzo przydatny przedmiot 
przy niektórych rodzajach kon-
fekcjonowanych substancji.
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WÓZKI DO TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

Wózek do transportowania i przechowywania różnych materiałów np.: makulatury, substancji sypkich, odpadów itp. Pojemnik 
odporny na promieniowanie UV, wilgoć, warunki atmosferyczne oraz mnóstwo substancji chemicznych, gdyż jest wyprodu-
kowany z wysokiej jakości polietylenu. Nie posiada żadnych złączeń, dlatego jest w 100% szczelny. Wyposażony jest w dwa wytrzymałe 
koła z przodu, dwa skrętne zestawy kołowe i hamulec, co umożliwia łatwe manewrowanie oraz zabezpieczenie go przed niechcianym ruchem.

nr artykułu: SSM00750BU/SKIP02 nr artykułu: SSM00750BU/SKIP01 nr artykułu: SSM00750BU/SKIP03

nr artykułu pojemność wymiar obciążenie

SSM00750BU/SKIP02 750 litrów 1,80 x 0,94 x 0,89 m 300 kg

SSM00750BU/SKIP01 750 litrów 1,63 x 0,94 x 0,92 m 300 kg

SSM00750BU/SKIP03 750 litrów 1,80 x 0,94 x 0,92 m 300 kg

OPRYSKIWACZ 500 ML
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Idealne rozwiązanie ułatwiające magazynowanie i dystrybucję płynu do spryskiwaczy z jednoczesną kontrolą wydawanej sub-
stancji. Pojemniki odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Sprawdzony i użytkowy układ dystrybucyjny. Niezawodna i 
prosta konstrukcja pojemników. Zbiornik nie wymaga częstych zabiegów konserwacyjnych. Gwarancja na szczelność urządzenia wynosi 5 
lat, natomiast na wyposażenie 2 lata. Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
ZBIORNIKI NA SUBSTANCJE CHEMICZNE
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ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA PŁYNU DO SPRYSKIWACZY

nr artykułu pojemność wymiary

OBLB1300* 1300 litrów 1200 x 1400 mm

OBLB2500* 2500 litrów 1650 x 1500 mm

OBLB3500* 3500 litrów 1900 x 1800 mm

OBLB5000* 5000 litrów 2010 x 2300 mm

CZUJNIK POZIOMU POMPA ZATAPIALNA PRZEPŁYWOMIERZ

str. 144
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ZBIORNIKI NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

Zbiorniki cechuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. 
Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika zapewnia zabezpieczenie przed wyciekiem magazynowanych substancji chemicznych. Ze względu na 
liczne zabezpieczenia zbiorniki mogą być lokalizowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- dwupłaszczowa konstrukcja, zbiornik zewnętrzny o objętości 110% zbiornika wewnętrznego,
- właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym 16” z możliwością zamknięcia,
- właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym 16” dostępny tylko po demontażu zbiornika (tylko w zbiornikach 3500, 5000, 9000 litrów),
- właz rewizyjny 4” w zbiorniku wewnętrznym,
- króciec gwintowany zewnętrznie 2” w zbiorniku wewnętrznym (wlew),
- króciec gwintowany zewnętrznie 2” przechodzący przez dwa płaszcze (do podłączenia np. układu poboru),
- króciec gwintowany wewnętrznie 1,5” przechodzący przez dwa płaszcze (do podłączenia np. czujnika poziomu),
- króciec gwintowany wewnętrznie 2” przechodzący przez dwa płaszcze z zainstalowanym odpowietrznikiem.

nr artykułu pojemność wymiary

BCH00200OR 200 litrów 760 x 760 x 1250 mm

BCH00600OR 600 litrów 1440 x 850 x 1250 mm

BCH01000OR 1000 litrów 2220 x 760 x 1500 mm

BCH01200OR 1200 litrów 1900 x 1240 x 1370 mm

BCH02500OR 2500 litrów 24600 x 1460 x 1550 mm

BCH03500OR 3500 litrów 2200 x 2200 x 1930 mm

BCH05000OR 5000 litrów 2230 x 2230 x 2340 mm

BCH09000OR 9000 litrów 2450 x 2450 x 2950 mm

substancja stężenie

alkohol metylowy 100%

kwas azotowy 40%

kwas fosforowy 85%

węglan sodu nasycony

chlorek sodu nasycony

wodorotlenek sodu 50%

kwas stearynowy 100%

kwas siarkowy 70%

mocznik AdBlue

kwas octowy 80%

amoniak 100%

siarczan glinu i amonu 100%

chlorek amonu nasycony

wodorotlenek amonu 28%

bromek baru  

chlorek i siarczan wapnia  

azotan wapnia 50%

kwas chromowy 50%

alkohol etylowy 100%

glikol etylenowy 100%

chlorek żelaza (III) nasycony

siarczan żelaza nasycony

chlorek żelaza (II) nasycony

siarczan (IV) żelaza (II) nasycony

kwas mrówkowy 100%

kwas solny 35%

wodór 100%

nadtlenek wodoru 90%

alkohol izopropylowy 100%

nr artykułu: BCH01200OR

Informacje, które należy dostarczyć przy 
zamawianiu produktu:

- kartą charakterystyki substancji (MSDS)
- temperaturę, stężenie oraz ciężar właściwy 
substancji (gęstość, kg/m3)
- miejsce posadowienia zbiornika (wewnątrz 
lub na zewnątrz budynku)
- szybkość napełniania i opróżniania,
- informacje dotyczące obecnie stosowanych 
opakowań/zbiorników służących do przecho-
wywania substancji chemicznych.
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Dwupłaszczowa konstrukcja (zbiornik w zbiorniku) zbiornika na olej przepracowany wykonana jest z wysokiej jakości poliety-
lenu, co doskonale zabezpiecza zbiornik przed uderzeniami mechanicznymi. Instalacja bardzo prosta - nie wymaga on podbudowy, 
obudowy, wanien wychwytowych oraz innych specjalnych urządzeń. Gwarancja na szczelność zbiornika: 10 lat.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
ZBIORNIKI NA OLEJ PRZEPRACOWANY
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ZBIORNIKI NA OLEJ PRZEPRACOWANY

nr artykułu pojemność wymiary

BWO00200DG 200 litrów 760 x 760 x 1250 mm

BWO00600DG 600 litrów 1440 x 850 x 1300 mm

BWO001000DG 1000 litrów 2220 x 760 x 1550 mm

BWO01300DG 1200 litrów 1900 x 1240 x 1450 mm

BWO02500DG 2500 litrów 2460 x 1460 x 1600 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- dwupłaszczowy zbiornik wykonany z polietylenu stabilizowanego UV,
- zamykany wlew z metalowym sitkiem,
- króciec 1,5” - gwintowany wewnętrznie,
- rura poboru oleju z przyłączem 2” typu Camlock (do bezpośredniego połączenia z cysterną),
- króciec 2” gwintowany wewnętrznie z zainstalowanym odpowietrznikiem,
- sygnalizator przecieku

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR
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MOBILNE URZĄDZENIE DO TRANSPORTU I DYSTRYBUCJI ADBLUE

Specjalna konstrukcja zbiornika ułatwiająca zamocowanie go za pomocą pasów do samochodu. Zintegrowana przegroda ogra-
niczająca falowanie transportowanej cieczy. Zamykana pokrywa chroniąca wyposażenie oraz zawartość zbiornika przed dostępem osób 
niepowołanych. Automatyczny nalewak chroni przed przelaniem zbiornika w pojeździe podczas tankowania.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- półprzezroczysty zbiornik z PE ze zintegrowaną przegrodą,
- zamykana na klucz pokrywa,
- sprężyny gazowe ułatwiające podnoszenie pokrywy*,
- przewód ssący z filtrem siatkowym gwarantującym czystość tankowanej cieczy,
- samozasysająca pompa na prąd stały 12 V DC,
- elastyczny wąż dystrybucyjny o długości 4 m, wyposażony w automatyczny nalewak,
- automatyczny zawór odpowietrzający,
- gwintowany króciec wlewowy.

nr artykułu pojemność wymiary

OTM00200WH** 200 litrów 1180 x 860 x 500 mm

OTM00430WH** 430 litrów 1180 x 860 x 910 mm

OTM00900WH** 900 litrów 1410 x 1050 x 1210 mm

nr artykułu: BCH01200OR nr artykułu: BCH01200OR nr artykułu: BCH01200OR
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Zbiorniki do magazynowania i dystrybucji AdBlue to idealne rozwiązanie dla firm logistycznych, spedycyjnych, budowlanych 
i osób prywatnych posiadających pojazdy z systemem SCR np. samochody ciężarowe, maszyny rolnicze, maszyny budowlane. 
Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika, system wykrywania przecieków, wskaźnik napełniania oraz zabezpieczenia przed przepełnieniem za-
pobiega wydostawania się magazynowanej substancji na zewnątrz. Obudowa dystrybutora jest zamykana na klucz. Długoletnią eksploatację 
zbiornika zapewnia wykonanie pojemnika z najwyższej jakości polietylenu. Zbiornik można łatwo transportować przy pomocy wózka widłowego. 
Gwarancja na szczelność urządzenia to 10 lat, a na wyposażenie 2 lata. Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją 
producenta. Zbiornik można podnosić po jego całkowitym opróżnieniu. Posiada certyfikat zgodności DIBT i został wyprodukowa-
ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.
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ZBIORNIKI DO PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI ADBLUE

nr artykułu pojemność wymiar

BBMB2500* 2500 litrów 2460 x 1460 x 1860 mm

BBMB4000* 4000 litrów 3900 x 1150 x 2340 mm

BBMB5000* 5000 litrów 2850 x 2250 x 2350 mm

BBMB9000* 9000 litrów 3280 x 2450 x 2950 mm

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU:
1. Czujnik przecieku - TMS
2. Pompa zatapialna
3. Izolacja zbiornika wewnętrznego
4. Sygnalizator przepełnienia TMS (sonda niewidoczna na rysunku)
5. Ogrzewanie w płaszczu zbiornika
6. Wentylacja zbiornika
7. Zbiornik dwupłaszczowy
8. Obudowa dystrybutora
9. Nalewak automatyczny Piusi
10. Uchwyt nalewaka z przełącznikiem pompy
11. Przewód dystrybucyjny EPDM, 6 m
12. System Monitorowania Zbiornika - Standard TMS
13. Linia napełniająca 2” z suchozłączem
14. Ogrzewanie w obudowie dystrybutora

ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU:

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR
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nr artykułu: BCH01200OR



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net140

Estetyczna, zwarta konstrukcja umożliwia ustawienie zbiornika na niewielkiej przestrzeni. Bogate wyposażenie standardowe 
ułatwia obsługę i eksploatację urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Konstrukcja zbiornika zapewnia 
odporność na uszkodzenia mechaniczne - polietylenowy zbiornik umieszczony we wzmocnionym kontenerze. Podnoszony dach 
ułatwia przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych. Zamykana obudowa dystrybutora chroni przed dostępem osób niepowołanych. 
Produkt posiada ramę podłogową, która ułatwia jego transport wózkiem widłowym. Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika oraz zastosowanie 
systemu wykrywania przecieku, wskaźnika napełnienia oraz zabezpieczenia przed przepełnieniem uniemożliwiają wydostanie się magazynowa-
nej substancji na zewnątrz. Linia napełniająca ze suchozłączem znajduje się na poziomie roboczym, co znacznie ułatwia napełnianie urządzenia. 
Dobra izolacja termiczna oraz system grzewczo-wentylacyjny umożliwiają przechowywanie AdBlue® w odpowiednim zakresie temperatur. 
Istnieje możliwość zamontowania oddzielnego układu dystrybucyjnego.
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ZBIORNIKI DO PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI ADBLUE

nr artykułu pojemność użytkowa wymiar

SLB01333/* 1290 litrów 2400 x 1200 x 2020 mm

SLB02500/* 2330 litrów 2400 x 1530 x 2350 mm

SLB02666/* 2480 litrów 2400 x 1200 x 3020 mm

SLB03999/* 3670 litrów 2400 x 1200 x 4030 mm

SLB05332/* 4860 litrów 2400 x 1200 x 5030 mm

SLB05000/* 4460 litrów 2400 x 1530 x 3720 mm

SLB07500/* 6590 litrów 2400 x 1530 x 5070 mm

SLB10000/* 8720 litrów 2400 x 1530 x 6420 mm

SLB15000/* 12980 litrów 2400 x 1530 x 9260 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- panel sterujący - kontroluje funkcjonowanie układu dystrybucyjnego, wyposażonego w: czujnik poziomu, przecieku, ogrzewanie,
  zabezpieczenie przed suchobiegiem, alarm maksymalnego poziomu itp.,
- zespół dystrybutora o wydajności max. 30 l/min, jest dostępny w opcji: legalizowanej (MID), z podświetlanym wyświetlaczem LCD pokazującym
  aktualną oraz całkowitą ilość i wartość zatankowanego AdBlue®, z możliwością połączenia dystrybutora z systemem kasowo-rozliczeniowym 
  (tylko dla wersji legalizowanej); nielegalizowanej - pokazującej bieżącą ilość przetankowanego AdBlue,
- pompa zasilana napięciem 230 V AC,
- przewód dystrybucyjny o długości 6 m ze zwijadłem,
- wskaźnik aktualnego poziomu,
- automatyczny nalewak,
- czujnik przecieku,
- zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,
- sygnalizacja maksymalnego poziomu,
- 2” linia napełniająca z suchozłączem,
- automatyczny system ogrzewania i wentylacji zapewniający utrzymanie temperatury cieczy w wymaganym zakresie.
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Mobilne zbiorniki TruckMaster to jedne z najbardziej profesjonalnych, niezawodnych i solidnych przenośnych urządzeń przezna-
czonych do transportu, przechowywania i dystrybucji oleju napędowego. Urządzenia idealnie sprawdzają się w przemyśle rolniczym, 
budowlanym czy leśnym. Wyrób dostępny jest w czterech pojemnościach od 200 do 90 litrów. Specjalna konstrukcja zbiornika oraz wykorzysty-
wany do produkcji wysokiej jakości polietylen powoduje, że zbiorniki wykazują dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki 
atmosferyczne oraz promieniowanie UV.
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MOBILNE ZBIORNIKI DO OLEJU NAPĘDOWEGO

nr artykułu nazwa pojemność wymiar

00700** TM 200 200 litrów 600 x 800 x 620 mm

00700** TM 300 300 litrów 600 x 800 x 890 mm

OTM00200DG* TM 200 200 litrów 1180 x 860 x 500 mm

OTM00430DG* TM 430 430 litrów 1180 x 860 x 910 mm

OTM00900DG* TM 900 900 litrów 1410 x 1050 x 1210 mm

WYMOGI ADR:
Urządzenia o pojemności 430 i 900 litrów są zgodne z wymogami 
Umowy Europejskiej (ADR), dotyczącej międzynarodowego prze-
wozu drogowego towarów niebezpiecznych. Zbiorniki o pojemno-
ści poniżej 300 litrów mogą być wykorzystywane do transportu 
oleju napędowego na podstawie umowy ADR punkt 1.1.3.1 c. 
Zbiorniki są objęte gwarancją na szczelność i gwarancją na wy-
posażenie.

nr artykułu: BCH01200OR nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR nr artykułu: BCH01200OR nr artykułu: BCH01200OR
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nazwa TM 200 TM 300 TM 200 TM 430 TM 900

pływakowy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku - - - STANDARD STANDARD

przewód ssawny 1” z filtrem siatkowym STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

zawór odcinający na przewodzie ssącym - - - STANDARD STANDARD

pompa 12 v dc o wydajności maks. 50 l/min STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

6-metrowy kabel zasilający z zaciskami STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

przewód dystrybucyjny o długości 4 m STANDARD STANDARD STANDARD

przewód dystrybucyjny o długości 3,7 m STANDARD STANDARD - - -

nalewak automatyczny STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

odpowietrznik o konstrukcji zapobiegającej wylewaniu się cieczy podczas transportu STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

pokrywa zamykana na klucz STANDARD STANDARD STANDARD

pokrywa z możliwością dodatkowego zabezpieczania (kłódka) STANDARD STANDARD - - -

pokrywa z siłownikami pneumatycznymi - - - - STANDARD

4 metalowe szekle do bezpiecznego podnoszenia. - - - STANDARD STANDARD

lampa akumulatorowa led - - PLUS STANDARD STANDARD

pompa 24 v dc o wydajności maks. 50 l/min - - PLUS PLUS PLUS

pompa 12/24 v dc o wydajności maks. 70/35 l/min PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS

pompy 12 v lub 24 v dc o wydajności maks. 85 l/min - - PLUS PLUS PLUS

pompa 230 v ac o wydajności maks. 56 l/min - - PLUS PLUS PLUS

przepływomierz cyfrowy o maks. dokładności +/- 1%, zamocowany przy nalewaku PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS

przepływomierz cyfrowy o maks. dokładności +/- 1%, zamocowany przy wyjściu pompy - - - PLUS PLUS

KOD PRODUKTU* 00700** 00700** OTM00200DG/* OTM00430DG/* OTM00900DG/*

STANDARD - wyposażenie standardowe.   //   PLUS - wyposażenie opcjonalne.
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Dwupłaszczowe zbiorniki FuelMaster to bezpieczne i wygodne rozwiązanie w zakresie przechowywania i dystrybucji oleju na-
pędowego. Produkt został zaprojektowany i wykonany tak aby był trwały, niezawodny i nie wymagał zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych 
w trakcie eksploatacji. Urządzenia FuelMaster są standardowo wyposażone w system zdalnego monitorowania poziomu oleju Watchman 
Anywhere. 
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ZBIORNIKI DO OLEJU NAPĘDOWEGO

nr artykułu pojemność wymiary

BFM01200GY* 1200 litrów 1900 x 1240 x 1790 mm

BFM02500GY* 2500 litrów 2460 x 1460 x 1850 mm

BFM04000GY* 4000 litrów 3900 x 1150 x 2340 mm

BFM05000GY* 5000 litrów 2850 x 2230 x 2340 mm

BFM09000GY* 9000 litrów 3280 x 2450 x 2450 mm

ZBIORNIK WYPOSAŻONY W:
- dwupłaszczowy zbiornik,
- duża obudowa dystrybutora w zbiorniku FM5000,
- pompa Piusi Panther 72 (230 V, max. 79 l/min),
- przepływomierz cyfrowy Piusi K600 B/3 (z dużym
  dwufunkcyjnym wyświetlaczem),
- 6 m x 3/4” wąż dystrybucyjny,
- nalewak automatyczny PIUSI A60,
- uchwyt nalewaka,
- bezprzewodowy wskaźnik poziomu i przecieku Watchman 
  Sonic & UniWatchmanRX ze wskazaniem w litrach,
- filtr oleju napędowego w przezroczystej obudowie z zaślepką,
- oświetlenie obudowy dystrybutora,
- 4” otwór rewizyjny służący do inspekcji i opcjonalnego
  napełniania zbiornika,
- 2” przyłącze linii napełniającej umieszczone w obudowie 
  dystrybutora,
- mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem,
- czujnik maksymalnego poziomu, który można podłączyć
  do samochodu cysterny.

Anywhere. 

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR
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Produkt całkowicie spełnia wszelkie potrzeby związane z magazynowaniem i wewnętrzną dystrybucją oleju napędowego. Zbiorni-
ki na olej napędowy to doskonałe rozwiązanie dla firm i osób prywatnych, posiadających pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, np. samochody, 
maszyny budowlane, traktory itp. Produkt dostępny jest w pojemnościach od 1200 do 9000 litrów. Zbiorniki na olej napędowy wypro-
dukowane są z wysokiej jakości polietylenu gwarantującego wysoką odporność na korozję, promieniowanie UV oraz zmienne 
warunki atmosferyczne. Dwupłaszczowa konstrukcja urządzenia zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz zapachu paliwa. Możliwość zdal-
nej kontroli poziomu przechowywanego oleju. Liczne certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość i niezawodność produktu, urządzenie 
posiada zatwierdzenie typu UDT. 10 - letnia gwarancja na szczelność zbiorników, a na wyposażenie - 2 lata.
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Wózek do oleju napędowego przeznaczony do użytku w zakresie przewidzianym przez przepisy ADR w odniesieniu do samo-
dzielnego tankowania pojazdów i maszyn użytkowanych pomocniczo w ramach działalności gospodarczej. Wózek posiada: korek 
do napełniania z zaworem odpowietrzającym; złącze wyjściowe z zaworem odcinającym; zintegrowany uchwyt pistoletu.
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WÓZEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO

nr artykułu pojemność wymiar pompa akumulator pistolet waga

10505 60 litrów 900 x 520 x 370 mm ręczna - ręczny 15 kg

10506 60 litrów 900 x 520 x 370 mm elektryczna CENTRI SP30 - automatyczny 15 kg

10609 60 litrów 900 x 520 x 370 mm elektryczna CENTRI SP30 akumulator LiFePO4 automatyczny 15 kg

10160 60 litrów 1000 x 590 x 430 mm ręczna - ręczny 22 kg

10610 100 litrów 1000 x 590 x 430 mm elektryczna CENTRI SP30 - automatyczny 22 kg

10611 100 litrów 1000 x 590 x 430 mm elektryczna CENTRI SP30 akumulator LiFePO4 automatyczny 22 kg

nr artykułu: B
CH

01200O
R

nr artykułu: B
CH

01200O
R
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WÓZEK NA PALIWO

Wózek na paliwo dopuszczony przez UN do transportu paliwa. Pojemnik z tworzywa HD-PE o pojemności 53 litry z kółkami i 
uchwytem ułatwiającym manewrowanie. Pompka podająca paliwo o wydajności 7,5 litra/min z wężem o długości 3 m i zacze-
pem blokującym dźwignię. Pojemnik posiada przegrodę wewnętrzną. Węże wyposażone w przewód odpowietrzający. Dwa zawory odcinają-
ce ułatwiające odłączenie węża podającego paliwo. Wnęka na korpusie ułatwiająca mocowanie pojemnika na czas transportu za pomocą pasa 
z napinaczem zapadkowym.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 870 x 420 x 330 mm,
- waga: 9 kg.

MYJKA DO BUTÓW

To wygodny sposób czyszczenia zabrudzonego 
obuwia gumowego. Zbudowana z polietylenu, 3 
szczotek stałych i jednej ręcznej. Rury przewodzące 
wodę ze stali nierdzewnej. Uchwyty zintegrowane ze 
stacją.

z napinaczem zapadkowym.

nr artykułu: 10101

nr artykułu: 10047

nr artykułu szczotki wymiar waga

10101 3 x szczotki dolne 520 x 470 x 900 mm 15 kg

10101-1 1 x szczotka manualna 520 x 470 x 900 mm 15 kg

waga

15 kg


