Składana wielkoformatowa
wanna wychwytowa ET LARGE
Specjalne składane zbiorniki są przeznaczone do przenośnego użycia w razie potrzeby zabezpieczenia przed wyciekiem
substancji niebezpiecznych i ich wniknięciem w glebę lub do wody, a także do innych zastosowań, mających na celu
ochronę środowiska naturalnego. Odpowiednie są np. do zapobiegania wyciekowi produktów naftowych podczas
prac naprawczych i czyszczenia pojazdów i urządzeń, przepompowywania paliwa, odkażania i mycia wszystkich typów
pojazdów itp.
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Główną zaletą zbiorników jest ich kompaktowość,
prostota, szybkie przygotowanie w terenie, łatwy
najazd. Zbiorniki są dostarczane wraz z pasami
najazdowymi oraz ochronną podkładką, wyraźnie
zwiększającymi odporność i żywotność samego
zbiornika.
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Unikalne, chronione patentem, rozwiązanie
konstrukcyjne składania, wzmocnień i konstrukcji
zewnętrznych podpór boków, umożliwia
dostosowanie rozmiarów wanny do aktualnych
potrzeb.

W odróżnieniu do standardowo produkowanych
zbiorników wykorzystano grubsze PCV ze specjalną
powłoką, wzmocnione tkaniną polietylenową (PES/
PCV 900 g/m2), które zachowuje odporność na
płyny techniczne, chemikalia i wszelkie produkty
naftowe takie jak olej opałowy, ropa naftowa, oleje
hydrauliczne, benzyna i in. (patrz tabela odporności
chemicznej).
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Nazwa
Wymiary (mm)
Objętość (l)
Wymiary złożonej wanny (mm)
Waga (kg)

ET LARGE 111
5000 x 2500 x 200
2500
800 x1200 x 150
27

ET LARGE 333
6000 x 3000 x 200
3600
1000 x 1400 x 200
40

ET LARGE 444
10000 x 3500 x 250
8750
1250 x 900 x 350
150

Akcesoria
Podkładka (mm)
Pasy najazdowe (mm)
Opakowanie/torba

5500 x 3000
6000 x 600
tak

6500 x 3500
7000 x 600
tak

11000 x 4500
11000 x 600
tak

Metal Arsenal s.r.o.
Właściciel marki Eccotarp
Poděbradova 1920
289 22 Lysá nad Labem
Republika Czeska

x

00

250

14

0

80

200

00

200

12

x

x

ET LARGE INDIVID
wymiary/kolor wg wymagań klienta

tak

E
E
T
I

info@eccotarp.com
sitavancova@eccotarp.com
+420 737 802 153
www.eccotarp.com

