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In één oogopslag!
Hoogte stelling  840/1.620 mm
Diepte stelling Vatenniveau 700 mm
 Roosterniveau 1.250 mm
Stapelbaarheid  2-hoog
Opvangvolume  220 liter
Diepte bak  1.280 mm
Breedte bak  850/1280 mm

[1] Complete aanbieding
aftapstelling met opvangbak

[2] Complete aanbiedingen
Stapelframes met opvangbakken

Stellingaanduiding zie pagina 396

Brdte x dpte x hgte mm 450 x 630 x 1.310 1.320 x 630 x 1.300 1.320 x 630 x 2.000
Opvangvolume liter 65 150 150

[A] [B] [C] [D]
Aantal vaten x liter 2 x 60 1 x 60 6 x 60 6 x 60
Aantal hoekijzersets / roosters 2 / - 1 / 1 6 / 2 6 / 3
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Aftapstellingen en 
stapelframes
Met GVK-opvangbakken
Voor het aftappen via de opvangbak rechtstreeks 
uit de opslagposities van de kleinemballage.
•  staalconstructie, verzinkt
[1] Aftapstellingen met opvangbakken
•  voor vaten van 60 liter en emballage
•  opslagniveau als vatensteun van hoekprofiel 

voor vaten van 60 liter
•  vuurverzinkt rooster met vatensteun van hoek-

profielen voor vaten of vuurverzinkt rooster 
voor emballage

[2] Stapelframes voor opvangbakken
•  voor vaten van 60 liter of 200 liter en kleinem-

ballage
•  opslagniveau als vatensteun van hoekprofielen 

voor vaten van 60 liter of 200 liter
•  vuurverzinkt rooster voor emballage

KogelaftapkraanDraagrollen KannendragerRooster voor [A+B]

Direct meebestellen

Stellingbreedte mm 990 1.410
Hoogte mm 840 1.620 840 1.620
Aantal vaten x liter 2 x 60 1 x 200 2 x 200 2 x 60 / 

rooster
2 x 200 3 x 60 2 x 200 / 

rooster
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--- --- --- --- --- --- ---

Pagina 492

Model van de opvangbakken op deze pagina officieel toegelaten. Details zie pagina 492, punt 2. Te gebruiken voor aqua-
toxische, ontvlambare (vlampunt > 55°C) en agressieve stoffen voor opslag onder dak.

Rooster voor [A + B]
bak van 65 liter 201380 ---

Rooster voor [C + D]
bak van 150 liter 201383 ---

Vatensteun hoekprofiel, 3 st. 201384 ---

Randen v. rooster 201389 ---

Vatensteun voor 200-liter-vaten 205629 ---

Kogelaftapkraan 1/2“ 201426 ---

Kannendrager 201388 ---

 overdekt


