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Type max. aantal
(200 liter vaten)

maten (LxBxH)
(mm)

opvangvolumen
(l)

gewicht
gelakt (kg)

AM-1 1   800 x   800 x 545 241 66

AM-2 2 1200 x   800 x 415 263 76
AM-4/A 4 1200 x 1200 x 335 304 99
AM-4/B 4 2400 x   800 x 285 312 122
AO-1 -   800 x   800 x 545 242 52
AO-2 - 1200 x   800 x 415 265 56
AO-4/A - 1200 x 1200 x 335 309 65
AO-4/B - 2400 x   800 x 285 318 82

Type max. aantal
(200 liter vaten)

maten (LxBxH)
(mm)

opvangvolumen
(l)

gewicht
verz. (kg)

ECO-S 2/200 2 1200 x   800 x 360 232 48
ECO-S 4/200 4 1200 x 1200 x 280 240 70
ECO-S 4/400 4 1200 x 1200 x 430 440 80

Afwerking: vuurverzinkt

Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

 � Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001

 � Productieproces onder bewaking TÜV

 � Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest

 � Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 

 � Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS 
categorieën 1-4

Voor alle producten op deze pagina geldt:

StawaR n.v.t. op type ECO-S

OPVANGBAKKEN TYPE AM / AO
Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, 
ook met 60 liter vaten en kleine  
blikken combineerbaar 

 � constructie van 3 mm plaatstaal
 � 100 mm onderrijdhoogte
 � conische bouwvorm
 � in elkaar stapelbaar
 � versterkt door 2-zijdige randprofilering
 � transportabel met palletwagen en 

heftruck

Uitvoeringen 

Type AM

 � met verzinkt rooster  
(draagkracht 1000 kg/m²)

Type AO

 � zonder rooster

Opties (zie pagina 107)

 � vatenrekken type FA, verzinkt
 � draaisteunen type RA voor het  

positioneren van de vaten, opsteekbaar, 
verzinkt

 � blikkenrekken type GR, verzinkt

Type AM-2

Type AO-4/A

Type AM-4/B 

De konische opvangbak, met ideale 
transportmaten, voor voorraadop-
drachten - geschikt voor de opslag  
van max. 4 vaten à 200 l, ook te 
combineren met 60-l-vaten en kleine 
verpakkingen

 � constructie van 2 mm plaatstaal
 � 100 mm onderrijdhoogte
 � verzinkt rooster 

(draagkracht 650 kg/m²)
 � conische bouwvorm
 � in elkaar stapelbaar
 � opneembaar met palletwagen en 

vorkheftruck
 � transporteenheid: 15 stuks op  

europallet

Opties zie pagina 107

Type ECO-S 4/200 - transporteenheid Type ECO-S 2/200

OPVANGBAKKEN TYPE ECO-S
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