Toplama • PIG® Poli Damla Katları

PAK566
4 varillik

Kayma önleyici yüzey
güvenli bir şekilde
üstüne basılabilmesini
sağlar.

Düşük profil paletlerde kolay
yükleme ve yük indirme işlemi
yapılmasını sağlar.

PAK565
2 varillik

Poli Damlama Paletleri 5 litrelik konteynerlar
ila 20 litrelik varillerden dalmayanları tutarak
kayma-düşme tehlikesini azaltır.
Döküntü ve damlamaları zemininize
ulaşmadan tutar. Zeminlerde tehlikeli sıvı
birikintileri oluşmasını önlemenize yardımcı
olur, işyerinizi temi ve güvenli tutar.
•K
 açak yapan varil ve konteynerlerinizin
zeminlerinizde birikinti ve kaygan noktalar
oluşturmasını engelleyin
• Kolay

yükleme ve yük indirme için düşük
15 cm’lik profil — varillerin üst kısmına
kolayca ulaşmanızı sağlar

• Sökülebilir

ızgara temizlik için kartere
kolayca erişilebilmesini sağlar

•2
 varillik Palet (PAK565) 83 litre
kapasiteye sahiptir
•4
 varillik Palet (PAK566) 167 litre
kapasiteye sahiptir

• Kimyasal uyumlu polietilen

1 varillik

PIG® Poli Damla Paleti

yapı — paslanmaz ve aşınmaz

•1
 varillik Palet (PAK527) 42 litre
kapasiteye sahiptir

PAK527

PAK527 • 1 varillik • Kapasite: 42 L
66 cm x 66 cm x 14,6 cm

PAK565 • 2 varillik • Kapasite: 83 L • 132 cm x 66 cm x 14,6 cm
PAK566 • 4 varillik • Kapasite: 167 L

132 cm x 132 cm x 14,6 cm
DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal
uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

Kaçakları ve damlaları
zeminden uzak tutarak
kayma tehlikesini
azaltır!

Toplama

İÇ HİKAYE

Artık kaymaya son — PIG® Damlama Paletleri
Neden PIG® Damla Katlarını seçmek gerekir? İşte
4 sebep:
1. K
 ayma önleyici ızgaralar Katların üzerinde
güvenli bir yüzey sağlar.
2. P IG® Damla Katları piyasadakiler arasında en
yüksek UDL ağırlık kapasitesini sunar (1 varillik:
680 kg UDL; 2 varillik: 1,360 kg UDL; 4 varillik:
2721 kg UDL) — yeterince kalın olan ızgaralar
eğilmez ve çatlamaz.
3. Y
 arı saydam yan duvarlar karterde sıvının
toplandığını kolaylıkla görmenizi sağlar.
4. P IG® Poli Damla Katları 3 boyutta mevcuttur:
1 varillik, 2 varillik ve 4 varillik; güçlü
kimyasalların tutulmasına yönelik olarak 2
varillik ve 4 varillik Florlu Katlar mevcuttur.
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Temiz, güvenli bir işyeri için çözümler sunar

