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Type max. aantal
(200 liter vaten)

maten (LxBxH)
(mm)

opvangvolumen
(l)

draagkracht
(kg)

gewicht
(kg)

FAS-2 2 1300 x 1550 x 735 255 760 100
FAS-4 4 1300 x 2900 x 735 355 1520 169
FP-2 2 1280 x   750 x 250 --- --- 22
KH   375 x   485 x 460 --- --- 5

Type max. aantal 
(vaten x l)

opvang- 
volumen (l)

maten (LxBxH)
(mm)

draagkracht  
(kg)

gewicht (kg)
gelakt/verzinkt

opvangbak FRA-1 265 1200 x   800 x 415 56 / 62
rooster GR-FRA-1
vatenrek FR-1 1 x 200   980 x   580 x 850 200 --  / 38
opvangbak FRA-2 309 1200 x 1200 x 335 65 / 72
rooster GR-FRA-2
vatenrek FR-2 2 x 200 1380 x   580 x 850 400 --  / 45
blikkenrek FRG 1380 x   580 x 850
opvangbak FRA-3 309 1200 x 1200 x 335 65 / 72
rooster GR-FRA-3
vatenrek FR-3 3 x   60 1380 x   580 x 850 400 --  / 48
blikkenrek FRG 1380 x   580 x 850

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

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

Opslag en aftappen van max.  
4 liggende vaten à 200 liter 

 � opvangbak met steunpoten en  
draagbalken voor vatenpallets

 � insteekbaar systeem voor zelfmontage
 � gering transportvolumen

Opties

 � kanhouder type KH, verzinkt
 � vatenpallet type FP-2, verzinkt

VAT-AFTAPSTATIONEN TYPE FAS

Type FAS-4 + 2xFP-2 + KH

Opslag en aftappen van max.  
6 liggende vaten à 200 liter, ook met 
60 liter vaten combineerbaar

Modulaire, bestaande uit naar keuze: 

 � opvangbakken type FRA van 3 mm 
plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte, 
afwerking gelakt of vuurverzinkt

 � rooster type GR-FRA, verzinkt, voor 
opvangbakken type FRA

 � vatenrekken type FR voor 60 of 200 
liter vaten, vuurverzinkt, max.  
3-voudig stapelbaar, stapelhoeken  
met kraanogen 

 � blikkenrekken type FRG met rooster 
voor kleine blikken, vuurverzinkt,  
max. 3-voudig stapelbaar, stapelhoeken 
met kraanogen

 � kanhouder type GS
 � draaisteunen type RA voor het 

positioneren van 60 of 200 liter vaten, 
opsteekbaar, verzinkt

VATENREKKEN TYPE FR

Type FRA-2 + FR-2

Type FRA-2 + 2xFR-2 + FR-3 Type RA

 � 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

 � 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
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