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ainrar för storlager.
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3 STEG FÖR ATT HITTA RÄTT PRODUKT

Som tumregel gäller: Ett uppsamlingskärl måste kunna ta upp minst 10 % av den totala lagermängden, dock minst hela 
volymen från den största inställda behållaren. Under förutsättning att lagring av miljöfarliga ämnen generellt är tillåten 
i vattenskyddsområden måste ett uppsamlingskärl i sådana fall rymma 100 % av den totala lagringsmängden. Från en 
lagringskvantitet på mer än 100 m³ gäller avvikande föreskrifter.

Oavsett om ni vill lagra kannor och dunkar, 60- eller 200-litersfat, 1 000-literscontainrar eller olika behållare 
tillsammans: Vi erbjuder kvalitetsprodukter i alla storlekar

Hur stor uppsamlingsvolym krävs?

Behöver särskilda funktioner tillgodoses?

Avtappningsstationer GolvelementEnkel lagring Mobila 
uppsamlingskärl

För att kunna välja rätt material för uppsamlingskärlet rekommenderas att läsa säkerhetsdatabladen för de ämnen som 
ska förvaras.
Där hittar du all relevant information om förvaring och transport. Även vår medieresistenslista ger användbara 
anvisningar om passande material för många olika typer av lagervaror.

W Vid brandfarliga och 
miljöfarliga vätskor

W Vid särskilt frätande, brandfarliga 
och miljöfarliga vätskor

W Vid miljöfarliga ämnen och 
frätande ämnen som syror och 
baser 

Uppsamlingskärl måste väljas i rätt material, eftersom bara rätt val av material i säkerhetsbehållaren ger optimal 
motståndskraft mot lagrade medier. För förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen, t.ex. oljor och lacker, passar 
uppsamlingskärl av stål, i antingen galvat eller lackerat utförande. För förvaring av frätande kemikalier, t.ex. syror och 
baser, passar uppsamlingskärl av rostfritt stål eller uppsamlingskärl av plast.

Uppsamlingskärl av stål Uppsamlingskärl av rostfritt stål Uppsamlingskärl av plast

Vilket ämne ska du lagra?

W av stål: 
från sida 10

W av rostfritt stål: 
från sida 11

W av plast: 
från sida 50

W av stål: 
från sida 16

W av plast: 
från sida 51

W av stål: 
från sida 30

W av plast: 
från sida 73

W av stål: 
från sida 46

W av plast: 
från sida 50

se side

10
se side

11
se side

50

KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

www.denios.se/shop

www.denios.se/
guideuppsamlingskarl

Din önskade produkt, 
snabbt och enkelt – med 
några få klick!
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INNOVATION

se sidan

418-419

Larmar så du kan agera i tid.
Läckagelarmet SpillGuard® 
varnar vid kemikalieläckage

För beställning ring: 036-39 56 60

Korrosionsbeständigheten hos de material som används till kärlen och deras kompatibilitet med de lagrade ämnena 
måste ha dokumenterats. För många kemiska ämnen kan uppsamlingskärl av stål (1.0038) användas. I synnerhet 
frätande ämnen (syror, baser) kräver ofta uppsamlingskärl av plast (polyeten). Rostfritt stål ger ett högvärdigt skydd mot 
bland annat många frätande vätskor. Om beständighetslistorna inte ger någon ledning kan man välja samma material 
till uppsamlingskärlet som i transportbehållaren.

MEDIERESISTENSLISTA

1) Stål lackerat (WN 1.0038) eller förzinkat (WN 1.0242), 
2) Rostfritt stål 1.4301 (V2A), 
3) polyethylen (PE)

4)  Förzinkade uppsamlingskärl får inte användas  
för lagring av följande vätskor: Organiska och oorganiska syror,  
Natron- och kalilutar och andra alkalihydroxider, klorerade kolväten, 
syraklorider och andra klorider, fenol, vattniga alkaliska lösningar, nitriler.

Acetaldehyd  ≤ 40% •
Acetaldehyd tekn. ren •
Aceton • •
Ammoniakvatten (lösning) •
Ammoniumhydroxid ≤ 30% • •
Ammoniumnitrat mättat • •
Ättiksyra •
Ättiksyraetylester • •
Batterisyra ≤ 38% •
Bensin • •
Bensoesyra • •
Bensol • •
Blåsyra • •
Borsyra ≤ 10% • •
Bromsvätska • • •
Butanol tekn. ren • •
Citronsyra ≤ 10% • •
Dieselbränsle • • •
Dikloreten tekn. ren •
Diklormetan •
Eldningsolja • • •
Etanol • •
Eter • •
Etylenklorid •
Etylglykol • •
Fenol 100% • •
Fosforsyra ≤ 5% • •
Fotogen • •
Glycerin • • •
Glykolsyra ≤ 70% •
Hydrazin ≤ 10% • •
Hydrazinhydrat vattnigt • •
Isobutanol • •
Isobutylacetat • •
Isobutyleter • •
Isobutylklorid •
Isohexan • •
Isopentan • •
Isopropylalkohol (isopropanol) • •
Järn-(II)-sulfat mättat • •
Järn-(III)-klorid mättat •
Järn-(III)-sulfat mättat • •
Jetmotorbränsle • •
Kalciumacetat vattnigt • •
Kalciumhydroxid • • •
Kalciumhypoklorit mättat •
Kalciumklorat, vattnig lösning ≤ 65% • •
Kaliumfosfat ≤ 10 GL •
Kaliumhydroxid, vattnig lösning ≤ 50% • • •
Kaliumkarbonat • •
Kaliumklorat •
Kaliumklorid vattnig • •
Kaliumklorid ≤ GL •
Kaliumnitrat ≤ 50% • •
Kaliumnitrat ≤ GL •
Kaliumsulfat ≤ GL •
Kiselsyra • •

Klorättiksyra   ≤ 50% •
Klorbensol • •
Klorerade kolväten •
Kromsyra  ≤ 20% • •
Klorsyra  ≤ 20% •
Kylarfrostskyddsmedel (motorfordon) • •
Lim • •
Magnesiumkarbonat mättat • •
Magnesiumklorid vattnig • •
Magnesiumnitrat mättad
Magnesiumsulfat • •
Mentol fast fast •
Metanol • •
Metylacetat • •
Metylakrylat •
Metylenklorid •
Motorbränsle • •
Motorolja, aromatfri • • •
Myrsyra •
Natriumacetat • •
Natriumbisulfat •
Natriumbisulfat < GL •
Natriumbisulfid, vattnig lösning 30% • •
Natriumbisulfit vattnig vattnig • •
Natriumbisulfit < GL •
Natriumhydroxid, vattnig lösning 50% • •
Natriumkarbonat • •
Natriumklorid • •
Natriumsulfat •
Natriumsulfid < GL •
Natronbleklut < GL •
Nitrobensol • •
Nitroförtunning • •
Oljesyra tekn. ren • •
Oljor • • •
Pentanol • •
Petroleum tekn. ren •
Petroleum • •
Propanol • •
Propionsyra • •
Rapsmetylester (biodiesel) •
Salicylsyra mättad • •
Salpetersyra < 10% • •
Saltsyra konc. •
Smörsyra •
Svavelsyra < 78% • •
Svavelsyra 95% •
Svavelsyrlighet mättad • •
Terpentinolja • •
Testbensin • •
Toluol •
Urea • •
Urinsyra • •
Väteperoxid < 60% • •
Växellådsolja • •
Xylol • •

Lagermedium
Koncen-
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Uppsamlingsvolym [l] 7 11 15 22 29 44

Utvändiga mått B x D x H [mm] 250 x 400 x 95 250 x 600 x 95 500 x 400 x 95 500 x 600 x 95 987 x 400 x 95 987 x 600 x 95

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

5 år 

5 år 

5 år 

5 år 

Uppsamlingsvolym [l] 25 38 50 76 102

Utvändiga mått B x D x H [mm] 392 x 392 x 200 584 x 392 x 200 774 x 392 x 200 774 x 584 x 200 774 x 774 x 200

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

10 år

10 år

Gallerdurk utan förzinkat utan förzinkat

Uppsamlingsvolym [l] 80 80 80 80
Utrustning 4 löphjul 4 löphjul 4 löphjul 4 löphjul
Däck Polyamid Polyamid Elektriskt ledande Elektriskt ledande
Utvändiga mått B x D x H [mm]* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890

*Totalhöjd med skjutbygel

Uppsamlingsvolym [l] 7 11 15 22 29 44

Utvändiga mått B x D x H [mm] 250 x 400 x 95 250 x 600 x 95 500 x 400 x 95 500 x 600 x 95 987 x 400 x 95 987 x 600 x 95

Modell utan fötter
med fötter,  

underkörbart
utan fötter

med fötter,  
underkörbart

med fötter,  
underkörbart

med fötter,  
underkörbart

Lagringskapacitet fat à 60 liter 1 1 2 2 1 3
Uppsamlingsvolym [l] 80 80 80 80 80 235
Utvändiga mått B x D x H [mm] 635 x 785 x 178 635 x 785 x 278 635 x 785 x 178 635 x 785 x 278 635 x 785 x 660 1236 x 815 x 735
Gallerdurk utan utan förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat

Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

se sidan

33
se sidan

32

se sidan

14

se sidan

16

se sidan

17
se sidan

34

se sidan

15



1 Av stål, för 1-4 fat à 200 liter
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DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

2 år

5 år 

5 år 

5 år 

5 år 

Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 1 2 4

Gallerdurk förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat
Utförande – Skjutbygel, 2 löphjul, 2 fasta hjul – –
Uppsamlingsvolym [l] 238 238 235 265
Utvändiga mått B x D x H [mm] 885 x 815 x 473 1350 x 815 x 995 1236 x 815 x 350 1236 x 1210 x 285

Modell med fötter, underkörbart utan fötter utan fötter med fötter, underkörbart med fötter, underkörbart

Gallerdurk utan utan förzinkat utan förzinkat

Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 1 1 1 1
Uppsamlingsvolym [l] 225 238 238 238 238
Utvändiga mått B x D x H [mm] 866 x 866 x 423 885 x 815 x 378 885 x 815 x 378 885 x 815 x 478 885 x 815 x 478

Modell med fötter, underkörbart utan fötter med fötter, underkörbart utan fötter med fötter, underkörbart

Gallerdurk förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat

Lagringskapacitet fat à 200 liter 3 4 4 4 4
Uppsamlingsvolym [l] 386 265 265 485 485
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2010 x 815 x 355 1236 x 1210 x 190 1236 x 1210 x 290 1240 x 1210 x 330 1240 x 1210 x 430

Modell på hjul på hjul med fötter, underkörbart med fötter, underkörbart

Gallerdurk förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat

Antal 1 2 1 2
Uppsamlingsvolym [l] 238 235 265 265
Utvändiga mått B x D x H [mm]* 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995 1236 x 1210 x 670 1236 x 1210 x 670

*Totalhöjd med skjutbygel

Modell utan fötter utan fötter med fötter, underkörbart med fötter, underkörbart

Gallerdurk utan förzinkat utan förzinkat

Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 2 1 2
Uppsamlingsvolym [l] 235 235 235 235
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 355 1236 x 815 x 355
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1 Av stål och rostfritt stål för 1-12 fat à 200 liter

12 www.denios.se/shop

DENIOS-
garanti 5 år 

Gallerdurk förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 8 12
Uppsamlingsvolym [l] 280 480 425 650
Total bärförmåga [kg] 1600 1600 3200 4800
Utvändiga mått B x D x H [mm] 816 x 2470 x 250 2470 x 816 x 355 2455 x 1210 x 250 3670 x 1210 x 250
Vikt [kg] 103 117 160 250

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 6 8

Lagringskapacitet alternativ europapallar 1 2 2 3
Lagringskapacitet alternativ kemipallar 1 1 1 2
Uppsamlingsvolym [l] 490 460 560 700
Total bärförmåga [kg] 1500 2000 2400 3000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1300 x 1380 x 390 1300 x 1780 x 343 1300 x 2180 x 343 1300 x 2680 x 343

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

10 år 

10 år 

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4 4 8

Gallerdurk förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat
Uppsamlingsvolym [l] 235 265 280 425
Total bärförmåga [kg] 800 1600 1600 3200
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1236 x 815 x 355 1236 x 1210 x 290 816 x 2470 x 250 2455 x 1210 x 250

Antal 1 2

Gallerdurk förzinkat förzinkat

Utförande Tryckhandtag, 2 löphjul, 2 fasta hjul
Däck Elektriskt ledande Elektriskt ledande
Uppsamlingsvolym [l] 238 235
Total bärförmåga [kg] 400 800
Utvändiga mått B x D x H [mm]* 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995

*Totalhöjd med skjutbygel

Lagringskapacitet fat à 
200 liter

1 2 4

Uppsamlingsvolym [l] 229 225 268
Total bärförmåga [kg] 600 900 1400
Utvändiga mått B x D x H [mm] 870 x 865 x 425 1340 x 850 x 325 1340 x 1260 x 270

DENIOS-
garanti 10 år 
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1Av stål och rostfritt stål för 1-3 IBC à 1000 liter

13För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 5 år 

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

10 år 

10 år 

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 1 2

Utrustning Med stödprofi ler Med stödprofi ler 

Uppsamlingsvolym [l] 1100 1180
Total bärförmåga [kg] 1800 3600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1120 x 1300 x 1038 2200 x 1300 x 590

Antal IBC 2 2 2 2 2 2

Utrustning med galler med avtappningsbock med två avtappningsbockar med galler med avtappningsbock med två avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l] 1295 1295 1295 1180 1180 1180
Total bärförmåga [kg] 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2680 x 1650 x 415 2680 x 1650 x 885 2680 x 1650 x 885 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 2200 x 1300 x 1050

Antal IBC 3 3 3 3

Utrustning med galler med avtappningsbock med två avtappningsbockar med 3 avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l] 1200 1200 1200 1200
Total bärförmåga [kg] 6000 6000 6000 6000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883

Antal IBC 1 1 2 2 2

Utrustning med galler med avtappningsbock med galler med avtappningsbock med två avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l] 1100 1100 1180 1180 1180
Total bärförmåga [kg] 2000 2000 4000 4000 4000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1350 x 1650 x 707 1350 x 1650 x 1172 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1045 2200 x 1300 x 1045

Antal IBC 1 2

Utförande med galler med galler
Uppsamlingsvolym [l] 1170 1100
Maximala påfrestningar [kg] 2000 4000
Mått stomme B x D x H [mm] 1300 x 1350 x 918 2680 x 1300 x 485

Antal IBC 3 3 3 3

Utrustning med galler med 
avtappningsbock

med två 
avtappningsbockar

med 3 
avtappningsbockar

Uppsamlingsvolym [l] 1200 1200 1200 1200
Total bärförmåga [kg] 6000 6000 6000 6000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 3280 x 1300 x 420 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883

Antal IBC 1 1 1 1

Utrustning med galler med 
avtappningsbock med galler med 

avtappningsbock
Uppsamlingsvolym [l] 1100 1100 1100 1100
Total bärförmåga [kg] 2000 2000 2000 2000
Utvändiga mått 
B x D x H [mm] 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1120 x 1300 x 1040 1120 x 1300 x 1493
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DENIOS-
garanti 5 år 

DENIOS-
garanti 2 år

se sidan

39
se sidan

40

se sidan

42
se sidan

44

se sidan

45

se sidan

46

se sidan

48
se sidan

49



14

1

www.denios.se/shop

Kar för småbehållare classic-line, 
uppsamlingsvolym 7 till 44 liter

Uppsamlingsvolym [l] 7 11 15 22 29 44

Utvändiga mått B x D x H [mm] 250 x 400 x 95 250 x 600 x 95 500 x 400 x 95 500 x 600 x 95 987 x 400 x 95 987 x 600 x 95
Beställningsnummer utan hålplåt 250-830-JY 250-831-JY 250-832-JY 250-833-JY 250-834-JY 250-835-JY
Beställningsnummer med förzinkad hålplåt 250-836-JY 250-837-JY 250-838-JY 250-839-JY 250-840-JY 250-841-JY

Kar för småbehållare classic-line - lösningar för 
lagring av småbehållare.

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 
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Kärl för småbehållare, av stål

W Kan staplas utrymmessnålt i varandra
W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Tillverkad av högkvalitativt pulverlackerat stål för optimalt korrosionsskydd
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

20 mm markfrigång.

Varmförzinkad hålplåt eller 
iläggskar som avställningsyta

Optimal för användning på arbetsplatsen, t.ex. på arbetsbänken. Lagra farliga kemikalier direkt 
på plats. De stabila fötterna av plast skyddar mot korrosion och skyddar arbetsytor och golv.

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-7-liter-av-stal-lackerat-utan-halplat-250x400x95-classic-line-250830/250830/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-11-liter-av-stal-lackerat-250x600x95-classic-line-250831/250831/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-15-liter-av-stal-lackerat-500x400x95-classic-line-250832/250832/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-22-liter-av-stal-lackerat-500x600x95-classic-line-250833/250833/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-29-liter-av-stal-lackerat-987x400x95-classic-line-250834/250834/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-44-liter-av-stal-lackerat-987x600x95-classic-line-250835/250835/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-av-stal-lackerat-forzink-halplat-7-l-250x400x95-classic-line-250836/250836/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-11-l-av-stal-lackerat-forzink-halplat-250x600x95-classic-line-250837/250837/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-15-l-av-stal-lackerat-forzink-halplat-500x400x95-classic-line-250838/250838/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-22-l-av-stal-lackerat-forzink-halplat-500x600x95-classic-line-250839/250839/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-29-l-av-stal-lackerat-forzink-halplat-987x400x95-classic-line-250840/250840/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-44-l-av-stal-lackerat-forzink-halplat-987x600x95-classic-line-250841/250841/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


1

Kar för småbehållare pro-line av rostfritt stål, 
uppsamlingsvolym 7 till 44 liter

15

DENIOS-
garanti 10 år

Uppsamlingsvolym [l] 7 11 15 22 29 44

Utvändiga mått B x D x H [mm] 250 x 400 x 95 250 x 600 x 95 500 x 400 x 95 500 x 600 x 95 987 x 400 x 95 987 x 600 x 95
Beställningsnummer utan hålplåt 250-842-JY 250-843-JY 250-844-JY 250-845-JY 250-846-JY 250-847-JY
Beställningsnummer med rostfri hålplåt 250-848-JY 250-849-JY 250-850-JY 250-851-JY 250-852-JY 250-853-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse
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Kar för småbehållare av rostfritt stål

Optimal för användning på arbetsplatsen, t.ex. på arbetsbänken. Lagra farliga kemikalier direkt på plats. Av rostfritt stål - långvarigt 
korrosionsskydd även vid lagring av frätande kemikalier. Stabila fötter av plast som skyddar mot korrosion och skyddar arbetsytor och golv.

Perforerad plåt av rostfritt 
stål eller iläggskar som 
avställningsyta

20 mm markfrigång.

W Kan staplas utrymmessnålt i varandra
W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Av rostfritt stål - långvarigt rostskydd även vid lagring av frätande kemikalier
W Småbehållare kan ställas in direkt eller lagras på en perforerad plåt av rostfritt stål
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-7-liter-av-rostfritt-stal-250x400x95-pro-line-250842/250842/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-11-liter-av-rostfritt-stal-250x600x95-pro-line-250843/250843/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-15-liter-av-rostfritt-stal-500x400x95-pro-line-250844/250844/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-22-liter-av-rostfritt-stal-500x600x95-pro-line-250845/250845/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-29-liter-av-rostfritt-stal-987x400x95-pro-line-250846/250846/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-44-liter-av-rostfritt-stal-987x600x95-pro-line-250847/250847/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-7-l-rostfritt-stal-halplat-av-rostfritt-stal-250x400x95-pro-line-250848/250848/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-11l-rostfritt-stal-halplat-av-rostfritt-stal-250x600x95-pro-line-250849/250849/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-15-l-rostfritt-stal-halplat-av-rostfritt-stal-500x400x95-pro-line-250850/250850/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-22-l-rostfritt-stal-halplat-av-rostfritt-stal-500x600x95-pro-line-250851/250851/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-29-l-rostfritt-stal-halplat-av-rostfritt-stal-987x400x95-pro-line-250852/250852/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-44-l-rostfritt-stal-halplat-av-rostfritt-stal-987x600x95-pro-line-250853/250853/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Använd karen för småbehållare classic line- som stationärt kar direkt på 
arbetsplatsen eller- som en transportenhet, t.ex. på en europall - kombinerade i 
de storlekar som krävs

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år Kärl för småbehållare, av stål

Kar för småbehållare classic-line, 
uppsamlingsvolym 25 till 102 liter
Kan kombineras optimalt på kemipallar. Lagra farliga kemikalier direkt på plats. 
Stabila plastfötter skyddar mot korrosion och skyddar industri- och laboratoriegolv.

W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Tillverkad av högkvalitativt pulverlackerat stål för optimalt korrosionsskydd
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Uppsamlingsvolym [l] 25 38 50 76 102

Utvändiga mått B x D x H [mm] 392 x 392 x 200 584 x 392 x 200 774 x 392 x 200 774 x 584 x 200 774 x 774 x 200
Beställningsnummer Utan galler 250-676-JY 250-679-JY 250-681-JY 250-684-JY 250-687-JY
Beställningsnummer med plastgaller 250-688-JY 250-689-JY 250-690-JY 250-691-JY 250-692-JY
Beställningsnummer med förzinkad hålplåt 250-693-JY 250-694-JY 250-697-JY 250-695-JY 250-696-JY

Kan kombineras optimalt på en euro-pall

Lång livslängd tack vare pulver-
beläggning i hög kvalitet

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-25-liter-av-stal-lackerat-392x392x200-classic-line-250676/250676/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-38-liter-av-stal-lackerat-584x392x200-classic-line-250679/250679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-50-liter-av-stal-lackerat-774x392x200-classic-line-250681/250681/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-76-liter-av-stal-lackerat-774x584x200-classic-line-250684/250684/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-102-liter-av-stal-lackerat-774x774x200-classic-line-250687/250687/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-25-liter-av-stal-lackerat-pe-galler-392x392x200-classic-line-250688/250688/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-38-liter-av-stal-lackerat-med-galler-584x392x200-classic-line-250689/250689/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-50-liter-av-stal-lackerat-med-galler-774x392x200-classic-line-250690/250690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-76-liter-av-stal-lackerat-med-galler-774x584x200-classic-line-250691/250691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-102-liter-av-stal-lackerat-med-galler-774x774x200-classic-line-250692/250692/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-25-l-av-stal-lackerat-forzinkad-halplat-392x392x200-classic-line-250693/250693/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-38-l-av-stal-lackerat-forzinkad-halplat-584x392x200-classic-line-250694/250694/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-50-l-av-stal-lackerat-forzinkad-halplat-774x392x200-classic-line-250697/250697/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-76-l-av-stal-lackerat-forzinkad-halplat-774x584x200-classic-line-250695/250695/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-102l-av-stal-lackerat-forzinkad-halplat-774x774x200-classic-line-250696/250696/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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17För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år  Kärl för småbehållare, av stål

Extra kompakt och platsbesparande konstruktion. Den optimerade fotkonstruktionen förenklar 
hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller lackering
W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Kar för småbehållare classic-line, 
för 2 fat à 60 liter

Modell utan fötter med fötter, underkörbart

Lagringskapacitet fat à 60 liter 1 2 1 2
Uppsamlingsvolym [l] 80 80 80 80
Total bärförmåga [kg] 400 400 400 400
Utvändiga mått B x D x H [mm] 635 x 785 x 178 635 x 785 x 178 635 x 785 x 278 635 x 785 x 278
Gallerdurk utan förzinkat utan förzinkat
Beställningsnummer pulverlackerad 259-367-JY 259-371-JY 259-369-JY 259-373-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-368-JY 259-372-JY 259-370-JY 259-374-JY

Varmförzinkat galler som avställ-
ningsyta eller för iställning direkt i 
uppsamlingskärlet.

100 mm markfrigång.

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-lackerat-635x785x178-classic-line-259367/259367/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-lackerat-635x785x178-classic-line-259371/259371/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-635x785x278-classic-line-259369/259369/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-635x785x278-classic-line-259373/259373/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-forzinkat-utan-galler-635x785x178-classic-line-259368/259368/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-forzinkat-635x785x178-classic-line-259372/259372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-635x785x278-classic-line-259370/259370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-635x785x278-classic-line-259374/259374/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Kar för små behållare kan levereras med 
förzinkat galler.

Kärl för småbehållare, av stål

Mycket kompakt och platsbesparande. Lagra farliga kemikalier direkt på plats.

Kar för småbehållare classic-line, 
uppsamlingsvolym 20 till 60 liter

W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Av rostfritt stål för optimalt korrosionsskydd
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Uppsamlingsvolym [l] 20 40 60

Total bärförmåga [kg] 50 100 200
Utvändiga mått B x D x H [mm] 400 x 600 x 120 600 x 800 x 120 766 x 1186 x 100
Beställningsnummer 179-763-JY 179-764-JY 179-765-JY
Tillbehör Galler
Beställningsnummer Förzinkat galler 182-710-JY 182-711-JY 182-712-JY

Du väljer själv – använd karen för småbehållare
...som stationära fristående enheter eller
...som transportenhet kombinerat på en europall.

1 x typ KBS 60, (1 x 60 liter)2 x typ KBS 40, (2 x 40 liter)4 x typ KBS 20 (4 x 20 liter) 2 x typ KBS 20 (2 x 20 liter), 
1 x typ KBS 40 (1 x 40 liter)

Möjlig kombination av kar för småbehållare på en europall:

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-20-liter-av-stal-forzinkat-400x600x120-classic-line-179763/179763/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-40-liter-av-stal-forzinkat-600x800x120-classic-line-179764/179764/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-60-liter-av-stal-lackerat-766x1186x100-classic-line-179765/179765/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forzinkat-galler-for-kbs-20-med-20-liters-uppsamlingsvolym-182710/182710/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forzinkat-galler-for-kbs-40-med-40-liters-uppsamlingsvolym-182711/182711/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forzinkat-galler-for-kbs-60-med-60-liters-uppsamlingsvolym-182712/182712/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

Uppsamlingskärl för småbehållare av stål och 
rostfritt stål

Mycket kompakt och platsbesparande. Lagra farliga kemikalier direkt på plats.

Kar för småbehållare classic-line, 
uppsamlingsvolym 21 till 42 liter

 W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
 W Tillverkad av högkvalitativt pulverlackerat stål för optimalt korrosionsskydd
 W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga 
kemikalier

 W Täthetskontroll med kontrollintyg

Varmförzinkad perforerad plåt som avställningsyta

Mycket kompakt och platsbesparande. Lagra farliga kemikalier 
direkt på plats. Av rostfritt stål, långvarigt rostskydd även vid 
lagring av frätande kemikalier

Kar för småbehållare classic-line av rostfritt stål, 
uppsamlingsvolym 23 till 62 liter

 W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
 W Av rostfritt stål - långvarigt rostskydd även vid lagring 
av frätande kemikalier

 W Småbehållare kan ställas in direkt eller lagras på en 
perforerad plåt av rostfritt stål

 W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) 
och miljöfarliga kemikalier

Uppsamlingsvolym [l] 21 32 28 42

Utvändiga mått B x D x H [mm] 987 x 400 x 75 987 x 600 x 75 1287 x 400 x 75 1287 x 600 x 75
Beställningsnummer 252-344-JY 252-350-JY 252-356-JY 252-359-JY
Tillbehör Förzinkad hålplåtsbricka
Beställningsnummer 195-283-JY 195-284-JY 195-285-JY 195-286-JY

Uppsamlingsvolym [l] 23 36 50 48 62

Utvändiga mått B x D x H [mm] 310 x 545 x 145 310 x 845 x 145 510 x 845 x 120 310 x 1145 x 140 510 x 1145 x 110
Beställningsnummer 183-506-JY 183-507-JY 183-508-JY 183-509-JY 183-510-JY
Tillbehör Hålplåtsbricka av rostfritt stål
Beställningsnummer 195-289-JY 195-290-JY 195-291-JY 195-292-JY 195-293-JY

Den perforerade plåten kan avlägsnas 
lätt, t.ex. för rengöring.

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-21-liter-av-stal-lackerat-987x400x75-classic-line-252344/252344/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-32-liter-av-stal-lackerat-987x600x75-classic-line-252350/252350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-28-liter-av-stal-lackerat-1287x400x75-classic-line-252356/252356/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-42-liter-av-stal-lackerat-1287x600x75-classic-line-252359/252359/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stallyta-av-halplat-for-uppsamlingskarl-for-smabehallare-20-liter-forzinkad-classic-line-195283/195283/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stallyta-av-halplat-for-uppsamlingskarl-for-smabehallare-30-liter-forzinkad-classic-line-195284/195284/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stallyta-av-halplat-for-uppsamlingskarl-for-smabehallare-25-liter-forzinkad-classic-line-195285/195285/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stallyta-av-halplat-for-uppsamlingskarl-for-smabehallare-40-liter-forzinkad-classic-line-195286/195286/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-23-liter-av-rostfritt-stal-310x545x145-classic-line-183506/183506/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-36-liter-av-rostfritt-stal-310x845x145-classic-line-183507/183507/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-50-liter-av-rostfritt-stal-510x845x120-classic-line-183508/183508/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-48-liter-av-rostfritt-stal-310x1145x140-classic-line-183509/183509/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-62-liter-av-rostfritt-stal-510x1145x110-classic-line-183510/183510/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stallyta-av-halplat-for-uppsamlingskarl-for-smabehallare-20-l-rostfritt-stal-1-4301-306x541x134-195289/195289/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stallyta-av-halplat-i-rostfritt-stal-1-4301-for-smaforpackningskar-classic-line-30-liter-195290/195290/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stallyta-av-halplat-for-uppsamlingskarl-for-smabehallare-40-l-rostfritt-stal-1-4301-506x841x107-195291/195291/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stallyta-av-halplat-for-uppsamlingskarl-for-smabehallare-40-l-rostfritt-stal-1-4301-306x1141x134-195292/195292/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stallyta-av-halplat-for-uppsamlingskarl-for-smabehallare-50-l-rostfritt-stal-1-4301-506x1141x107-195293/195293/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

20

1 TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Uppsamlingskärl av stål, för upp till 8 fat

www.denios.se/shop

W 2 fasta och 2 svängbara hjul av polyamid (PA)
W Svetsad stålkonstruktion
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Mobilt uppsamlingskärl DENIOS base-line, 
för 1 fat à 200 liter
Det mycket prisvärda alternativet för lagenlig kemikaliehantering.

W Alltid i lager

Lagringskapacitet fat à 200 liter 1

Gallerdurk förzinkat
Utrustning 2 löphjul, 2 fasta hjul
Uppsamlingsvolym [l] 238
Total bärförmåga [kg] 330
Utvändiga mått B x D x H [mm]* 1350 x 815 x 995
Beställningsnummer 255-180-JY

*Totalhöjd med skjutbygel

Tillbehör Beställningsnummer

Skyddshuv för kar med 2 fat à 200 l 136-463-JY
Skyddshuv för kar med 4 fat à 200 l 136-465-JY
Fatbock för 1 fat à 60 l/200 l 114-524-JY
Fatbock för 3 fat à 60 l 114-530-JY
Fatbock för 2 fat à 60 l/200 l 114-527-JY

https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-1-fat-a-200liter-av-stal-lackerat-med-galler-base-line-255180/255180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-uppsamlingskarl-typ-e-med-2-fat-136463/136463/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-uppsamlingskarl-typ-c-med-4-fat-136465/136465/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatbock-for-1-fat-a-50-60-liter-eller-200-liter-forzinkad-114524/114524/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatbock-for-3-fat-a-50-60-liter-forzinkad-114530/114530/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatbock-for-2-fat-a-50-60-liter-eller-200-liter-forzinkad-114527/114527/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BEST

se sidan

418-419

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Uppsamlingskärl av stål, för upp till 8 fat

W Svetsad stålkonstruktion
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor 

(H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

W Alltid i lager

Uppsamlingskärl DENIOS base-line, 
för 4 fat à 200 liter

DENIOS base-line - basutrustning 
för lagring av farliga kemikalier.

För beställning ring: 036-39 56 60

Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 2 4

Gallerdurk förzinkat förzinkat förzinkat
Uppsamlingsvolym [l] 238 235 265
Total bärförmåga [kg] 330 660 1320
Utvändiga mått B x D x H [mm] 885 x 815 x 473 1236 x 815 x 350 1236 x 1210 x 285
Beställningsnummer pulverlackerad 255-179-JY 255-181-JY 255-182-JY

Basutrustning för lagenlig förvaring
Läckagelarmet SpillGuard® varnar vid 
kemikalieläckage

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-med-galler-885x815x473-base-line-255179/255179/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-med-galler-1236x815x350-base-line-255181/255181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-med-galler-1236x1210x285-base-line-255182/255182/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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1 Uppsamlingskärl av stål, för upp till 8 fat

www.denios.se/shop

W Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller lackering
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Uppsamlingskärl classic-line, 
för 1 fat à 200 liter

100 mm markfrigång.

Med eller utan fotkonstruktion

Modell utan fötter med fötter, underkörbart

Gallerdurk utan förzinkat utan förzinkat utan

Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 1 1 1 1
Utförande – – – – Inbyggda fatstöd
Uppsamlingsvolym [l] 238 238 238 238 225
Total bärförmåga [kg] 400 400 400 400 450
Utvändiga mått B x D x H [mm] 885 x 815 x 378 885 x 815 x 378 885 x 815 x 478 885 x 815 x 478 866 x 866 x 423
Beställningsnummer pulverlackerad 259-294-JY 259-296-JY 259-298-JY 259-300-JY 182-582-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-295-JY 259-297-JY 259-299-JY 259-301-JY 159-068-JY

Den extra kompakta, platsbesparande konstruktionen och den optimerade fotkonstruktionen 
förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-lackerat-885x815x378-classic-line-259294/259294/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-lackerat-med-galler-885x815x378-classic-line-259296/259296/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-885x815x478-classic-line-259298/259298/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-med-galler-885x815x478-classic-line-259300/259300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-classic-line-fatstod-866x866x423-182582/182582/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-forzinkat-885x815x378-classic-line-259295/259295/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-forzinkat-med-galler-885x815x378-classic-line-259297/259297/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-885x815x478-classic-line-259299/259299/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-885x815x478-classic-line-259301/259301/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-fatstod-866x866x423-classic-line-159068/159068/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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STORSÄLJARE

Uppsamlingskärl av stål, för upp till 8 fat

Förzinkat eller lackerat - för optimalt 
korrosionsskydd

Classic-line - för alla tillämpningar, t.ex. lagring av 
upp till 12 fat på ett kar, skydd av stora ytor eller för 
påfyllning och transport av farliga kemikalier.

BEPRÖVAD KVALITET I 

NY DESIGN

Modell utan fötter med fötter, underkörbart

Gallerdurk utan förzinkat utan förzinkat

Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 2 1 2
Uppsamlingsvolym [l] 235 235 235 235
Total bärförmåga [kg] 800 800 800 800
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 355 1236 x 815 x 355
Beställningsnummer pulverlackerad 259-302-JY 259-304-JY 259-306-JY 259-308-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-303-JY 259-305-JY 259-307-JY 259-309-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-lackerat-1236x815x255-classic-line-259302/259302/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-lackerat-med-galler-1236x815x255-classic-line-259304/259304/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-1236x815x355-classic-line-259306/259306/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-med-galler-1236x815x355-classic-line-259308/259308/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-forzinkat-1236x815x255-classic-line-259303/259303/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-forzinkat-med-galler-1236x815x255-classic-line-259305/259305/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-1236x815x355-classic-line-259307/259307/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-1236x815x355-classic-line-259309/259309/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Modell med fötter, underkörbart

Gallerdurk utan förzinkat

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 3
Uppsamlingsvolym [l] 386 386
Total bärförmåga [kg] 1200 1200
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2010 x 815 x 355 2010 x 815 x 355
Beställningsnummer pulverlackerad 259-310-JY 259-312-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-311-JY 259-313-JY

1

100 mm markfrigång.

Uppsamlingskärl av stål, för upp till 8 fat

Den extra kompakta, platsbesparande konstruktionen och den optimerade fotkonstruktionen 
förenklar hanteringen med gaff ellyftvagn eller gaff eltruck och underlättar interna transporter.

Uppsamlingskärl classic-line, 
för 3 fat à 200 liter

W Den extra kompakta, platsbesparande konstruktionen och den optimerade fotkonstruktionen 
förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

W Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller lackering
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg
W Testade och godkända för lagring av miljöfarliga och brandfarliga kemikalier

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-classic-line-av-stal-for-2-fat-lackerat-underkorbart-utan-galler-815x2010x355-259310/259310/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-med-galler-815x2010x355-classic-line-259312/259312/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-utan-galler-815x2010x355-classic-line-259311/259311/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-815x2010x355-classic-line-259313/259313/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

INNOVATION

Varningssystemet SpillGuard® för läckage 
av farliga ämnen

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

se sidan

418-419

Uppsamlingskärl utan galler fi nns att beställa i webbshoppen

Classic-line - för alla tillämpningar, t.ex. lagring av 
upp till 12 fat på ett kar, skydd av stora ytor eller för 
påfyllning och ransport av farliga kemikalier.

Modell utan fötter med fötter, underkörbart

Gallerdurk förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 4 4
Uppsamlingsvolym [l] 265 485 265 485
Total bärförmåga [kg] 1600 1600 1600 1600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1236 x 1210 x 190 1240 x 1210 x 330 1236 x 1210 x 290 1240 x 1210 x 430
Beställningsnummer pulverlackerad 259-318-JY 259-326-JY 259-320-JY 259-328-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-319-JY 259-327-JY 259-321-JY 259-329-JY

I extra lågt utförande eller med 
utökad uppsamlingsvolym.

Förzinkat eller lackerat

Med eller utan fotkonstruktion

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-classic-line-av-stal-for-4-fat-lackerat-med-galler-1236x1210x190-classic-line-259318/259318/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-lackat-med-galler-1240x1210x330-classic-line-259326/259326/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-1236x1210x290-classic-line-259320/259320/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-med-galler-1240x1210x430-classic-line-259328/259328/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-classic-line-av-stal-for-4-fat-forzinkat-med-galler-1236x1210x190-classic-line-259319/259319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-lackat-med-galler-1240x1210x330-classic-line-259327/259327/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-1236x1210x290-classic-line-259321/259321/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-1236x1210x430-classic-line-259329/259329/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Uppsamlingskärl av stål, för upp till 8 fat

Lämpar sig perfekt för lagring av stora mängder. Extra lätt att lasta och lossa tack vare det låga utförandet på 250 mm. Den 
optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

W Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller lackering
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Uppkörningsramp av stål, 
varmförzinkad, inställbar i höjd från 
150 till 270 mm, mått B x D (mm) 
1035 x 900, Artikelnr 126-133-JY

Uppsamlingskärl classic-line, 
för 12 fat à 200 liter

Gallerdurk förzinkat

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 8 12
Uppsamlingsvolym [l] 280 480 425 650
Total bärförmåga [kg] 1600 1600 3200 4800
Utvändiga mått B x D x H [mm] 816 x 2470 x 250 2470 x 816 x 355 2455 x 1210 x 250 3670 x 1210 x 250
Vikt [kg] 103 117 160 250
Beställningsnummer pulverlackerad 259-330-JY 259-332-JY 259-334-JY 259-336-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-331-JY 259-333-JY 259-335-JY –

Extra lågt utförande: 250 mm

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

Ergonomisk fatvagn Secu 
Comfort
Ergonomisk fatvagn Secu 

se sidan

340

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-med-galler-816x2470x250-classic-line-259330/259330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-med-galler-816x2470x355-classic-line-259332/259332/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-8-fat-av-sta-lackerat-underkorbart-classic-line-galler-2455x1210x250-259334/259334/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-12-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-classic-line-galler-3670x1210x250-259336/259336/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-816x2470x250-classic-line-259331/259331/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-816x2470x355-classic-line-259333/259333/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-8-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-classic-line-galler-2455x1210x250-259335/259335/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Uppsamlingskärl av stål, för upp till 8 fat

Artikelnr 114-904-JY

W Lämpade för 60- och 200-litersfat genom en 
180°-vridning

W Utvändiga mått B x D x H (mm): 475 x 620 x 390

Fatbockar av polyeten (PE)

Lagringskapacitet för upp till 3 europallar resp. 2 kemipallar. Påbyggnad för befintliga pallställ.

W Syrabeständiga uppsamlingskärl av polyeten (PE) finns som tillval
W Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd
W Förzinkat för optimalt korrosionsskydd
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Uppsamlingskärl classic-line, 
för 8 fat à 200 liter

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 6 8

Lagringskapacitet alternativ europapallar 1 2 2 3
Lagringskapacitet alternativ kemipallar 1 1 1 2
Uppsamlingsvolym [l] 490 460 560 700
Total bärförmåga [kg] 1500 2000 2400 3000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1300 x 1380 x 390 1300 x 1780 x 343 1300 x 2180 x 343 1300 x 2680 x 343
Beställningsnummer förzinkat 114-374-JY 114-375-JY 114-376-JY 114-377-JY
Tillbehör Insats av plast för uppsamlingskärl
Beställningsnummer 114-330-JY 114-332-JY 114-334-JY 114-336-JY

Uppsamlingskärlen kan även 
kompletteras med hyllor i 
efterhand

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-1300x1380x390-classic-line-114374/114374/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-1300x1780x343-classic-line-114375/114375/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-6-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-1300x2180x343-classic-line-114376/114376/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-8-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-med-galler-1300x2680x343-classic-line-114377/114377/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-for-uppsamlingskarl-for-4-fat-1284x1364x253-114330/114330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-for-uppsamlingskarl-for-4-fat-1279x1759x209-114332/114332/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-for-uppsamlingskarl-for-6-fat-1279x2159x209-114334/114334/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-for-uppsamlingskarl-for-8-fat-1279x2659x209-114336/114336/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Uppsamlingskärl pro-line, 
för 8 fat à 200 liter

Fatbock för 1 fat à 60 l/200 l, 
Artikelnr 114-524-JY

Fatbock för 2 fat à 60 l/200 l, 
Artikelnr 114-527-JY

Fatbock för 3 fat à 60 l, 
Artikelnr 114-530-JY Skyddshuv för kar med 4 fat à 200 l, 

Artikelnr 136-465-JY

Skyddshuv för kar med 2 fat à 200 l, 
Artikelnr 136-463-JY

Fatbockar av polyeten (PE), 
Artikelnr 114-904-JY

Uttagbart, varmförzinkat galler som 
avställningsyta

100 mm markfrigång.

Stabila plastfötter av polypropen (PP) skyddar mot korrosion och skador, skonar högkvalitativa 
industrigolv och möjliggör platsbesparande stapling i varandra. Den optimerade fotkonstruktionen 
underlättar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och förenklar transporter inom företaget.

W Kan användas i zon 1
W Extra kompakt, utrymmessnålt utförande
W Löstagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta
W Kan staplas utrymmessnålt i varandra
W Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller lackering
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/fatbock-for-1-fat-a-50-60-liter-eller-200-liter-forzinkad-114524/114524/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatbock-for-2-fat-a-50-60-liter-eller-200-liter-forzinkad-114527/114527/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatbock-for-3-fat-a-50-60-liter-forzinkad-114530/114530/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-uppsamlingskarl-typ-c-med-4-fat-136465/136465/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-uppsamlingskarl-typ-e-med-2-fat-136463/136463/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 10 år

PP-fötter som medger bortledning - kan användas i zon 1
Förzinkat eller lackerat - för optimalt 
korrosionsskydd

Uppsamlingskärl av stål, för upp till 8 fat

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4 4 8

Gallerdurk förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat
Uppsamlingsvolym [l] 235 265 280 425
Total bärförmåga [kg] 800 1600 1600 3200
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1236 x 815 x 355 1236 x 1210 x 290 816 x 2470 x 250 2455 x 1210 x 250
Beställningsnummer pulverlackerad 259-347-JY 259-353-JY 259-355-JY 259-357-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-348-JY 259-354-JY 259-356-JY 259-358-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-m-galler-1236x815x355-pro-line-259347/259347/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-m-galler-1236x1210x290-pro-line-259353/259353/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-m-galler-816x2470x250-pro-line-259355/259355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-8-fat-av-stal-lackerat-underkorbart-m-galler-2455x1210x250-pro-line-259357/259357/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-m-galler-1236x815x355-pro-line-259348/259348/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-m-galler-1236x1210x290-pro-line-259354/259354/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-m-galler-816x2470x250-pro-line-259356/259356/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-8-fat-av-stal-forzinkat-underkorbart-m-galler-2455x1210x250-pro-line-259358/259358/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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DENIOS-
garanti 10 år

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Uppsamlingskärl av rostfritt stål, 200 och 400 liter

Galler av stål alternativt rostfritt stål

Rostfritt stål med lång livslängd

W Svetsad konstruktion av rostfritt stål 1.4301 - säkert och med lång livslängd
W Extra kompakt, utrymmessnålt utförande
W 100 mm markfrigång.
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg
W Löstagbart galler av rostfritt stål (1.4301) eller varmförzinkat stål som avställningsyta

Svetsad konstruktion av rostfritt stål - säkert och med lång livslängd. Långvarigt korrosionsskydd även vid lagring av frätande kemikalier. 
Gaffelfickorna gör det enkelt att transportera internt med gaffeltruck eller gaffellyftvagn.

Uppsamlingskärl pro-line i rostfritt stål, 
för 4 fat à 200 liter

Uppsamlingskärl av rostfritt 
stål för IBC se sidan

13
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DENIOS-
garanti 10 år

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Uppsamlingskärl av rostfritt stål, 200 och 400 liter

Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 2 4 4

Uppsamlingsvolym [l] 229 225 268 465
Total bärförmåga [kg] 600 900 1400 1400
Utvändiga mått B x D x H [mm] 870 x 865 x 425 1340 x 850 x 325 1340 x 1260 x 270 1340 x 1260 x 390
Beställningsnummer Gallerdurk: förzinkat 130-055-JY 130-056-JY 130-057-JY 178-410-JY
Beställningsnummer Gallerdurk: av rostfritt stål 128-287-JY 128-288-JY 128-289-JY 178-409-JY

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-sal-for-1-fat-underkorbart-forzinkat-galler-850x870x430-pro-line-130055/130055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-stal-for-2-fat-underkorbart-forzinkat-galler-850x1342x325-pro-line-130056/130056/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-stal-for-4-fat-underkorbart-forzinkat-galler-1260x1342x270-pro-line-130057/130057/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-stal-for-4-fat-underkorbart-forzinkat-galler-1260x1342x390-pro-line-178410/178410/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-stal-1-fat-underkorbart-galler-i-rostfritt-stal-850x870x430-pro-line-128287/128287/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-stal-2-fat-underkorbart-galler-i-rostfritt-stal-850x1342x325-pro-line-128288/128288/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-stal-4-fat-underkorbart-galler-i-rostfritt-stal-1260x1342x270-pro-line-128289/128289/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-stal-4-fat-underkorbart-galler-i-rostfritt-stal-1260x1342x390-pro-line-178409/178409/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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PAKETPRIS

Mobila uppsamlingskärl av stål, för 2 fat

Med svänghjul av polyamid (PA). Skjutbygel garanterar säker intern transport av farliga kemikalier.

Mobila uppsamlingskärl classic-line

Mobilt uppsamlingskärl inklusive 
varmförzinkad fatbock för 1 fat à 200 liter, 
Artikelnr 259-771-JY

Mobilt uppsamlingskärl inklusive 
monteringsfäste och spännband 
som transportsäkring för 1 fat à 
200 liter,
Artikelnr 259-770-JY

W Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller lackering
W Hjul av polyamid (PA)
W Fästbygel med låsband som transportsäkring för 1 fat à 200 liter kan fås som tillval

Gallerdurk utan förzinkat förzinkat förzinkat

Lagerkapacitet Fat à 60 liter Fat à 60 liter Fat à 200 liter Fat à 200 liter
Antal 1 2 1 2
Utrustning 4 löphjul 2 löphjul, 2 fasta hjul
Däck Polyamid Polyamid Polyamid Polyamid
Uppsamlingsvolym [l] 80 80 238 235
Total bärförmåga [kg] 300 300 400 800
Utvändiga mått B x D x H [mm]* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Beställningsnummer pulverlackerad 259-375-JY 259-377-JY 259-337-JY 259-339-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-376-JY 259-378-JY 259-338-JY 259-340-JY

*Totalhöjd med skjutbygel

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-1-fat-a-60-l-av-stal-lackerat-classic-line-259375/259375/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-2-fat-a-60-l-av-stal-lackerat-med-galler-classic-line-259377/259377/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-av-stal-for-1-fat-a-200-l-lackerat-med-galler-classic-line-259337/259337/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-2-fat-a-200-l-av-stal-lackerat-med-galler-classic-line-259339/259339/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-1-fat-a-60-l-av-stal-forzinkat-classic-line-259376/259376/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-2-fat-a-60-l-av-stal-forzinkat-med-galler-classic-line-259378/259378/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-1-fat-a-200-l-av-stal-forzinkat-med-galler-classic-line-259338/259338/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-2-fat-a-200-l-av-stal-forzinkat-med-galler-classic-line-259340/259340/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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DENIOS-
garanti 10 år

BESTÄLL SAMTIDIGT

För beställning ring: 036-39 56 60

Mobila uppsamlingskärl av stål, för 2 fat

Med hjul av elektriskt ledande plast. Skjutbygel garanterar säker intern transport av miljöfarliga kemikalier.

Mobilt uppsamlingskärl pro-line, 
med elektriskt ledande hjul

Lastsäkringssats, bestående av 
säkerhetsspännrem och hållare för 2 fat, 
Artikelnr 229-527-JY

Gallerdurk utan förzinkat förzinkat förzinkat

Lagerkapacitet Fat à 60 liter Fat à 60 liter Fat à 200 liter Fat à 200 liter
Antal 1 2 1 2
Utrustning 4 löphjul 2 löphjul, 2 fasta hjul
Däck Elektriskt ledande
Uppsamlingsvolym [l] 80 80 238 235
Total bärförmåga [kg] 300 300 400 800
Utvändiga mått B x D x H [mm]* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Beställningsnummer pulverlackerad 259-379-JY 259-381-JY 259-359-JY 259-361-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-380-JY 259-382-JY 259-360-JY 259-362-JY

*Totalhöjd med skjutbygel

Förzinkat eller lackerat - för 
optimalt korrosionsskydd

Elektriskt ledande utförande

W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller lackering
W Elektriskt ledande utförande
W Täthetskontroll med kontrollintyg
W Fästbygel med låsband som transportsäkring för 1 fat à 200 liter kan fås som tillval

https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-1-fat-a-60-l-av-stal-lackerat-utan-galler-elektriskt-ledande-pro-line-259379/259379/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-2-fat-a-60-l-av-stal-lackerat-med-galler-elektriskt-ledande-pro-line-259381/259381/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-1-fat-a-200-l-av-stal-lackerat-galler-elektriskt-ledande-classic-line-259359/259359/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-2-fat-a-200-l-av-stal-lackerat-galler-elektriskt-ledande-classic-line-259361/259361/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-1-fat-a-60-l-av-stal-forzinkat-utan-galler-elektriskt-ledande-pro-line-259380/259380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-2-fat-a-60-l-av-stal-forzinkat-med-galler-elektriskt-ledande-pro-line-259382/259382/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-1-fat-a-200-l-av-stal-forzinkat-galler-elektriskt-ledande-classic-line-259360/259360/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-2-fat-a-200-l-av-stal-forzinkat-med-galler-elektriskt-ledande-pro-line-259362/259362/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Avtappningsstation DENIOS classic-line - 
utrymmessnål och säker fatlagring samtidigt 
som faten alltid är redo för avtappning.

BESTÄLL SAMTIDIGT

Avtappningsstationer, för 1-3 fat

Bestående av fatbock och uppsamlingskärl. Säker förvaring, avtappning och 
dosering av miljöfarliga kemikalier.

Avtappningsstation classic-line, 
för 60- och 200-litersfat

W Extra kompakt, utrymmessnålt utförande
W Med fatbock av förzinkat stål
W Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.
W Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller lackering
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Säkerhetsventil för fat, 
Artikelnr 117-131-JY

Fatkran av plast med 
2"-gänga, 
Artikelnr 117-105-JY

Avtappningskran av 
mässing 3/4", Artikelnr
117-132-JY

Lagerkapacitet Fat à 60 liter Fat à 200 liter

Antal 1 1 3 1 2
Uppsamlingsvolym [l] 80 238 235 265 265
Total bärförmåga [kg] 400 400 800 1600 1600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 635 x 785 x 660 885 x 815 x 860 1236 x 815 x 735 1236 x 1210 x 670 1236 x 1210 x 670
Beställningsnummer pulverlackerad 259-500-JY 259-502-JY 259-504-JY 259-506-JY 259-508-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-501-JY 259-503-JY 259-505-JY 259-507-JY 259-509-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/fatkran-fh-2-av-polyetylen-pe-2-gang-o-117105/117105/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-av-massing-3-4-sjalvstangande-117132/117132/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-60-litersfat-10200100401100/259500/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-60-och-200-litersfat-10200100401150/259502/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-60-och-200-litersfat-10200100401200/259504/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-60-och-200-litersfat-10200100401250/259506/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-60-och-200-litersfat-10200100401250/259508/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-60-litersfat-10200100401100/259501/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-60-och-200-litersfat-10200100401150/259503/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-60-och-200-litersfat-10200100401200/259505/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-60-och-200-litersfat-10200100401250/259507/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-60-och-200-litersfat-10200100401250/259509/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

BESTÄLL SAMTIDIGT

Avtappningsstationer, för 1-3 fat

Extra smal och kompakt konstruktion. 
Avtappning och dosering av 50- och 
60-litersfat i trånga utrymmen.

Avtappningsstation classic-line, 
för 2 fat à 60 liter

W Med hålplåt som avställningsyta
W Svetsad stålkonstruktion – säker och lång 

livslängd
W Uppsamlingskärl och fatbock förzinkade för 

optimalt korrosionsskydd
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor 

(H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Bestående av fatpall och uppsamlingskärl. Fatpallarna med gaffelfickor möjliggör enkel 
transport med gaffeltruck. Säker fattömning tack vare höjdförskjuten uppställningsprofil.

Avtappningsstation classic-line, 
för 4 fat à 200 liter

W Inklusive fatpall av PE eller förzinkat stål
W Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd
W Förzinkat för optimalt korrosionsskydd
W Säker fattömning tack vare höjdförskjutna uppställningsprofiler
W Godkänd för lagring av miljöfarliga ämnen i alla klasser och vid användning av en förzinkad fatpall 

för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226).
W Täthetskontroll med kontrollintyg
W Levereras i delar med monteringsanvisning

Fatpall av polyeten (PE), 
utvändiga mått B x D x H 
(mm): 1 300 x 790 x 300, 
Artikelnr 114-896-JY

Kannhylla av polyetylen 
(PE), Artikelnr 114-901-JY

Stapelpallar för fat, av stål, 
Artikelnr 114-557-JY

Utrustning 1 fatpall 2 fatpallar 2 fatpallar

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4 4
Uppsamlingsvolym [l] 254 343 400
Total bärförmåga [kg] 800 1200 1200
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1200 x 1500 x 670 1200 x 2900 x 670 1200 x 2900 x 670
Beställningsnummer Avtappningsstation inkl. fatpall 
förzinkad 199-885-JY 199-887-JY 199-889-JY

Beställningsnummer Avtappningsstation inkl. fatpall PE 199-886-JY 199-888-JY 199-890-JY

Lagringskapacitet fat à 
60 liter

1 2

Uppsamlingsvolym [l] 66 66
Total bärförmåga [kg] 120 240
Utvändiga mått 
B x D x H [mm] 800 x 480 x 710 800 x 480 x 1210

Vikt [kg] 48 72
Beställningsnummer 114-318-JY 114-320-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-4-fat-a-200-liter-10200100551000/199885/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-4-fat-a-200-liter-10200100551000/199887/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-4-fat-a-200-liter-10200100551000/199889/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-4-fat-a-200-liter-10200100551000/199886/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-4-fat-a-200-liter-10200100551000/199888/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-4-fat-a-200-liter-10200100551000/199890/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-2-fat-a-60-liter-10200100501000/114318/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsstation-classic-line-for-2-fat-a-60-liter-10200100501000/114320/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tillbehör Beställningsnummer

Galler, hel bredd, för uppläggning på hyllkonsoler 101-114-JY
galler, halv bredd, för uppläggning på hyllkonsoler 101-115-JY
Fathylla, 60 liter, för placering på hyllkonsoler 114-546-JY
1 par hyllstolpar, för placering på hyllkonsoler 114-544-JY
Hyllkonsoler (1 par) för placering av galler/hyllskenor 114-545-JY
Skyddsbygel, pivot, för transportsäkring 114-562-JY
Skyddshuv för 2 P2-O / -R, skyddar mot smuts och väder och vind. 136-470-JY
Skyddshuv för 4 P2-O / -R, skyddar mot smuts och väder och vind. 136-471-JY
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Typ P2-O, för upp till 4 fat à 200 liter

Uppsamlingskärl med skyddssarg, stapelbar

Uppsamlingskärl med skyddssarg  
4 P2-O-V50, för 4 fat à 200 liter

Uppsamlingskärl med skyddssarg 2 P2-O, 
förzinkad, för 2 fat à 200 liter

Uppsamlingskärl med skyddssarg 2 P2-O, 
lackerad, med hylla för småbehållare

Skyddshuv för 2 P2-O / -R

Skyddshuv för 4 P2-O / -R

W Av stål, med stänkskyddsvägg på 3 sidor
W Uttagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta
W Underkörbar med gaffellyftvagnar och truckar

Skyddshuv
W Skyddar mot smuts och 

väderpåverkan
W Överdrag i väv av hög kvalitet
W Inbyggd A4-dokumentficka
W Långsida för uppfällning, med 

kardborreband

W Godkänt för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och för 
miljöfarliga ämnen

W Kan staplas i 3 skikt

Artikelnr 136-471-JY

Artikelnr 136-470-JY

Artikelnr 114-484-JY Artikelnr 178-413-JY

Artikelnr 122-720-JY

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4 4

Typ 2 P2-O 4 P2-O 4 P2-O-V50
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1390 x 900 x 1440 1390 x 1310 x 1380 1390 x 1310 x 1505
Uppsamlingsvolym [l] 240 260 465
Total bärförmåga [kg] 935 1400 1400
Vikt [kg] 150 205 275
Beställningsnummer lackerat 114-612-JY 114-614-JY 178-413-JY
Beställningsnummer förzinkat 114-484-JY 114-486-JY 178-414-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Hyllplan till depå för farliga 
ämnen

https://www.denios.se/galler-for-fatstation-full-bredd-for-upplaggning-pa-hyllkonsoler-101114/101114/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-for-fatstation-halv-bredd-for-upplaggning-pa-hyllkonsoler-101115/101115/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-60-liter-for-placering-pa-hyllkonsoler-114546/114546/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstolpar-1-par-for-placering-pa-hyllkonsoler-114544/114544/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkonsoler-1-par-for-placering-av-galler-hyllskenor-114545/114545/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsbygel-for-station-for-farliga-amnen-2-p2-och-4-p2-114562/114562/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-fatstation-2-p2-o-r-136470/136470/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-fatstation-4-p2-o-r-136471/136471/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-fatstation-4-p2-o-r-136471/136471/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-fatstation-2-p2-o-r-136470/136470/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/station-for-farliga-amnen-2-p2-o-forzinkad-skyddsvaggar-for-2-x-200-l-114484/114484/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/station-for-farliga-amnen-4-p2-o-v50-lackerad-skyddsvaggar-for-4-x-200-l-178413/178413/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/station-for-farliga-amnen-2-p2-o-lackerad-skyddsvaggar-for-2-x-200-l-114612/114612/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/station-for-farliga-amnen-4-p2-o-lackerad-skyddsvaggar-for-4-x-200-l-114614/114614/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/station-for-farliga-amnen-4-p2-o-v50-lackerad-skyddsvaggar-for-4-x-200-l-178413/178413/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/station-for-farliga-amnen-2-p2-o-forzinkad-skyddsvaggar-for-2-x-200-l-114484/114484/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/station-for-farliga-amnen-4-p2-o-forzinkad-skyddsvaggar-for-4-x-200-l-114486/114486/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/station-for-farliga-amnen-4-p2-o-v50-forzinkad-skyddsvaggar-for-4-x-200-l-178414/178414/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

Uppsamlingskärl med skyddssarg typ 2 P2-R, 
lackerad, staplingsbar, för 2 fat à 200 liter 
(svängbar skyddsbygel finns som tillval)

Uppsamlingskärl med skyddssarg typ 
4 P2-R, förzinkad, staplingsbar

Uppsamlingskärl med skyddssarg 4 P2-P-
V50, lackerad, för 4 fat à 200 liter (bild med 
svängbar skyddsbygel som säljs separat)

Uppsamlingskärl med skyddssarg, stapelbar

Typ P2-P och P2-R, för upp till 4 fat á 200 liter

W Av stål, ramkonstruktion med 3 öppna sidor
W Uttagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta
W Underkörbar med gaffellyftvagnar och truckar
W Som tillbehör finns passande skyddshuvar som skyddar mot smuts och 

väderpåverkan 

Transportsäkring i form av svängbar skyddsbygel (tillval), 
Artikelnr 114-562-JY

W Godkänt för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och för 
miljöfarliga ämnen

W Typ P2-R: Kan staplas i 3 skikt

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4 4 2 4 4

Typ 2 P2-P 4 P2-P 4 P2-P-V50 2 P2-R 4 P2-R 4 P2-R-V50
Staplingsbar nej nej nej ja ja ja
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1355 x 865 x 935 1355 x 1270 x 870 1355 x 1270 x 1000 1390 x 900 x 1440 1390 x 1310 x 1380 1390 x 1310 x 1505
Uppsamlingsvolym [l] 240 260 465 240 260 465
Total bärförmåga [kg] 935 1400 1400 935 1400 1400
Vikt [kg] 120 148 161 136 164 161
Beställningsnummer lackerat 128-290-JY 128-292-JY 178-415-JY 114-606-JY 114-608-JY 178-417-JY
Beställningsnummer förzinkat 128-291-JY 128-293-JY 178-416-JY 114-478-JY 114-480-JY 178-418-JY

Artikelnr 178-415-JYArtikelnr 114-480-JY

Artikelnr 114-606-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/skyddsbygel-for-station-for-farliga-amnen-2-p2-och-4-p2-114562/114562/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-2-p2-p-av-stal-lackerad-for-2-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-128290/128290/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-4-p2-p-av-stal-lackerad-for-4-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-128292/128292/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-4-p2-p-v50-av-stal-lack-for-4-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-178415/178415/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-2-p2-r-av-stal-lackerad-for-2-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-stapelbar-114606/114606/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-4-p2-r-av-stal-lackerad-for-4-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-stapelbar-114608/114608/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-4-p2-r-v50-av-stal-lackerad-for-4-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-stapelbar-178417/178417/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-2-p2-p-av-stal-forzinkad-for-2-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-128291/128291/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-4-p2-p-av-stal-forz-for-4-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-128293/128293/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-4-p2-p-v50-av-stal-forz-for-4-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-178416/178416/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-2-p2-r-av-stal-forzinkad-for-2-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-stapelbar-114478/114478/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-4-p2-r-av-stal-forzinkad-for-4-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-stapelbar-114480/114480/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-4-p2-r-v50-av-stal-forzinkad-for-4-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-stapelbar-178418/178418/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-4-p2-r-av-stal-forzinkad-for-4-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-stapelbar-114480/114480/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-4-p2-p-v50-av-stal-lack-for-4-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-178415/178415/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-2-p2-r-av-stal-lackerad-for-2-fat-a-200-liter-med-skyddsracke-stapelbar-114606/114606/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Uppsamlingskärl DENIOS base-line, 
för 2 IBC à 1000 liter

Artikelnr 274-118-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Uppsamlingskärl av stål för IBC

www.denios.se/shop

Basutrusning för lagenlig förvaring.

W Alltid i lager
W Med stödprofiler som avställningsyta
W Svetsad stålkonstruktion
W Godkänd för lagring av miljöfarliga ämnen
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Skyddshuv för 
uppsamlingskärl, för 1 IBC, 
Artikelnr 136-466-JY

Kannhållare, förzinkad, 
spill leds direkt ner i 
uppsamlingskärlet, 
Artikelnr 274-148-JY

Stänkskydd förzinkat, för 1 120 mm 
breda uppsamlingskärl
Artikelnr 274-122-JY

Stänkskydd förzinkat, för 2200 mm 
breda uppsamlingskärl
Artikelnr 274-123-JY

Karinsats av plast för 
uppsamlingskärl, L x B (mm): 
1 120 x 1 300

Kannhållare, förzinkad, spill leds 
direkt ner i uppsamlingskärlet

Karinsats av plast för 
uppsamlingskärl, L x B (mm): 
2200 x 1300
Artikelnr 274-119-JY

https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-hd-for-uppsamlingskarl-bxd-mm-1120-x-1300-274118/274118/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-uppsamlingskarl-for-1-ibc-utan-avtappningsomrade-136466/136466/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lostagbar-kannhallare-for-ibc-kar-274148/274148/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pahangningsbar-stankskyddsvagg-for-uppsamlingskarl-forzinkad-1120mm-bred-274122/274122/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 1 2

Uppsamlingsvolym [l] 1100 1180
Total bärförmåga [kg] 1800 3600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1120 x 1300 x 1038 2200 x 1300 x 590
Beställningsnummer pulverlackerad 273-859-JY 273-860-JY

DENIOS base-line - din basutrustning 
för lagring av farliga kemikalier.

Dessutom godkänt för lagring av brandfarliga 
vätskor (H224-226)

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Uppsamlingskärl av stål för IBC

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-lackat-stodprofiler-base-line-273859/273859/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-lackat-stodprofiler-base-line-273860/273860/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Uppsamlingskärl av stål för IBC

Med avtappningsområde för högre säkerhet vid tappning och påfyllning. Den optimerade fotkonstruktionen 
förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

Uppsamlingskärl classic-line med avtappningsdel, 
för 1 IBC à 1000 liter

Avtappningsbock

Optimerad fotkonstruktion

Extra avtappningsområde för 
högre säkerhet vid tappning och 
påfyllning

W Med avtappningsområde
W Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med avtappningsbock
W Kärlen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för frätande 

lagringsmedier som syror och baser
W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller lackering
W Godkänd för lagring av miljöfarliga ämnen
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Utrustning med galler med avtappningsbock

Uppsamlingsvolym [l] 1100 1100
Total bärförmåga [kg] 2000 2000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180
Beställningsnummer pulverlackerad 259-383-JY 259-385-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-384-JY 259-386-JY

Tillbehör

Beställningsnummer Stänkskydd förzinkat, för uppsamlingskärl med en bredd 
på 1350 mm 114-567-JY

Beställningsnummer Kärlinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 
1350 x 1650 114-433-JY

Beställningsnummer Ledande karinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 
1350 x 1650 270-790-JY

Beställningsnummer Kannhållare 114-566-JY

DENIOS classic-line - fl exibel kundfavorit för ex. förvaring av upp till 3 IBC på 
ett kärl, invallning av stora ytor eller för påfyllning och dosering av kemikalier.

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-lackerat-med-galler-1350x1650x710-classic-line-259383/259383/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-lackerat-med-avtappningsdel-och-avtappningsbock-classic-line-259385/259385/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-forzinkat-med-galler-classic-line-259384/259384/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-forzinkat-med-avtappningsbock-1350x1650x1180-classic-line-259386/259386/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pahangningsbar-stankskyddsvagg-for-uppsamlingskarl-forzinkad-med-en-bredd-pa-1350mm-114567/114567/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-karinsats-av-polyeten-hdpe-for-uppsamlingskarl-bxd-mm-1350-x-1650-114433/114433/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ledande-karinsats-av-polyeten-hdpe-for-uppsamlingskarl-b-x-d-mm-1350-x-1650-270790/270790/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lostagbar-kannhallare-for-uppsamlingskarl-for-lagring-av-ibc-114566/114566/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

Uppsamlingskärl av stål för IBC

Extra platsbesparande konstruktion. Den optimerade fotkonstruktionen förenklar 
hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

Uppsamlingskärl classic-line, 
för 1 IBC à 1000 liter

100 mm markfrigång.

Utrustning med galler med avtappningsbock

Uppsamlingsvolym [l] 1100 1100
Total bärförmåga [kg] 2000 2000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1120 x 1300 x 1040 1120 x 1300 x 1493
Beställningsnummer pulverlackerad 273-863-JY 273-865-JY
Beställningsnummer förzinkat 273-864-JY 273-866-JY

Tillbehör

Beställningsnummer Stänkskydd förzinkat, för 1 120 mm breda uppsamlingskärl 274-122-JY
Beställningsnummer Karinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 
1 120 x 1 300 274-118-JY

Beställningsnummer Ledande karinsats av plast för uppsamlingskärl, 
L x B (mm): 1120 x 1300 274-120-JY

Beställningsnummer Kannhållare 274-148-JY

W Kannhållare finns som tillval för avtappning
W Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med 

avtappningsbock
W Kärlen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) 

för frätande lagringsmedier som syror och baser
W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering 

eller lackering
W Godkänd för lagring av miljöfarliga ämnen
W Täthetskontroll med kontrollintyg

W Skyddar mot smuts och väderpåverkan
W Överdrag i väv av hög kvalitet
W Inbyggd A4-dokumentfi cka

Skyddshuv, Artikelnr 136-466-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

IBC se sidan

447

För lagring av frätande kemikalier rekommenderas 
uppsamlingskärl av plast

se sidan

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-lackerat-med-galler-1350x1300x915-classic-line-273863/273863/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-lackerat-med-avtappningsbock-classic-line-273865/273865/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-forzinkat-med-galler-classic-line-273864/273864/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-forzinkat-med-avtappningsbock-classic-line-273866/273866/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pahangningsbar-stankskyddsvagg-for-uppsamlingskarl-forzinkad-1120mm-bred-274122/274122/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-hd-for-uppsamlingskarl-bxd-mm-1120-x-1300-274118/274118/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ledande-insats-av-polyeten-pe-hd-for-uppsamlingskarl-b-x-t-mm-1120-x-1300-274120/274120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lostagbar-kannhallare-for-ibc-kar-274148/274148/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-uppsamlingskarl-for-1-ibc-utan-avtappningsomrade-136466/136466/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Uppsamlingskärl av stål för IBC

Anpassad för lagring av 2 IBC. Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med 
gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

Uppsamlingskärl classic-line, 
för 2 IBC à 1000 liter

Dunkar fi nns som tillval

W Kannhållare finns som tillval för avtappning
W Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med 

avtappningsbock
W Kärlen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för 

frätande lagringsmedier som syror och baser
W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd

W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller 
lackering

W Gaffelfickor för transport inom verksamheten
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och 

miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Utrustning med galler med avtappningsbock med två avtappningsbockar

Uppsamlingsvolym [l] 1180 1180 1180
Total bärförmåga [kg] 4000 4000 4000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 2200 x 1300 x 1050
Beställningsnummer pulverlackerad 273-867-JY 273-869-JY 273-871-JY
Beställningsnummer förzinkat 273-868-JY 273-870-JY 273-872-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

Jordkabel som ökar säkerheten 
vid avtappning

Se sida

315

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-lackat-med-2-galler-classic-line-273867/273867/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=273869
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-lackerat-med-2-avtappningsbockar-classic-line-273871/273871/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-forzinkat-med-2-galler-classic-line-273868/273868/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-forzinkat-med-avtappningsbock-och-galler-classic-line-273870/273870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-forzinkat-med-2-avtappningsbockar-classic-line-273872/273872/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
gBESTÄLL SAMTIDIGT

43

1

BESTÄLL SAMTIDIGT

INNOVATION

Uppsamlingskärl av stål för IBC

Varmförzinkat galler som avställningsyta, 
kapacitet 2000 kg per ställyta

100 mm markfrigång.Optimerad fotkonstruktion - förenklad hantering med 
gaffellyftvagn eller gaffeltruck

Stänkskydd förzinkat, 
för uppsamlingskärl 
med en bredd på 
2680 mm, 
Artikelnr 114-568-JY

Kannhållare, förzinkad, 
spill leds direkt ner 
i uppsamlingskärlet, 
Artikelnr 274-148-JY

KUNDFAVORIT

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

Ledande karinsats av plast för uppsamlingskärl, 
L x B (mm): 2200 x 1300

W Syrabeständig karinsats av polyeten (PE)

W Ledande karinsats av polyeten 
(PE) , Artikelnr 274-121-JY

Artikelnr 274-119-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

se sidan

418-419

https://www.denios.se/pahangningsbar-stankskyddsvagg-for-uppsamlingskarl-forzinkad-med-en-bredd-pa-2680mm-114568/114568/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lostagbar-kannhallare-for-ibc-kar-274148/274148/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tillbehör

Beställningsnummer Karinsats av plast för 
uppsamlingskärl, L x B (mm): 2680 x 1650 114-436-JY

Beställningsnummer Ledande karinsats av plast 
för uppsamlingskärl, L x B (mm): 2680 x 1300 270-791-JY

Beställningsnummer Stänkskydd förzinkat, f
ör uppsamlingskärl med en bredd på 2680 mm 114-568-JY

Uppsamlingskärl av stål för IBC

Med avtappningsområde för högre säkerhet vid tappning och påfyllning. Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med 
gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

Extra avtappningsområde för högre 
säkerhet vid tappning och påfyllning

Dunktipp

Stänkskydd 
fi nns som tillval

W Med avtappningsområde
W Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med 

avtappningsbock
W Kärlen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för 

frätande lagringsmedier som syror och baser
W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller 

lackering

W Gaffelfickor för transport inom verksamheten
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga 

kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Utrustning med galler med avtappningsbock med två avtappningsbockar

Uppsamlingsvolym [l] 1295 1295 1295
Total bärförmåga [kg] 4000 4000 4000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2680 x 1650 x 415 2680 x 1650 x 885 2680 x 1650 x 885
Beställningsnummer pulverlackerad 259-391-JY 259-393-JY 259-395-JY
Beställningsnummer förzinkat 259-392-JY 259-394-JY 259-396-JY

Uppsamlingskärl classic-line med avtappningsdel, 
för 2 IBC à 1000 liter

DENIOS classic-line - fl exibel kundfavorit för ex. 
förvaring av upp till 3 IBC på ett kärl, invallning av stora 
ytor eller för påfyllning och dosering av kemikalier.

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyeten-hdpe-for-uppsamlingskarl-bxd-mm-2680-x-1650-114436/114436/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ledande-karinsats-av-polyeten-hdpe-for-uppsamlingskarl-b-x-d-mm-2680-x-1300-270791/270791/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pahangningsbar-stankskyddsvagg-for-uppsamlingskarl-forzinkad-med-en-bredd-pa-2680mm-114568/114568/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-av-stal-med-avtappningsomrade-for-2-ibc-malat-med-2-galler-classic-line-259391/259391/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-av-stal-avtappn-omrade-for-2-ibc-malat-galler-och-avtappningsbock-classic-line-259393/259393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-lackat-med-avtappningsbock-classic-line-259395/259395/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-av-stal-med-avtappningsomrade-for-2-ibc-forzinkat-med-2-galler-classic-line-259392/259392/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-av-stal-avtappn-omrade-f-2-ibc-forzinkat-galler-avtappningsbock-classic-line-259394/259394/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-forzinkat-med-avtappningsbock-classic-line-259396/259396/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tillbehör

Beställningsnummer Karinsats av 
plast för uppsamlingskärl, 
L x B (mm): 3280 x 1300

274-191-JY

Beställningsnummer Ledande karin-
sats av plast för uppsamlingskärl, 
L x B (mm): 3280 x 1300

274-192-JY

Beställningsnummer Kannhållare 274-148-JY

Uppsamlingskärl av stål för IBC

Anpassad för lagring av 3 IBC. Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar 
interna transporter.

Optimerad fotkonstruktion

100 mm markfrigång.

varmförzinkat galler som ställyta

W Kannhållare finns som tillval för avtappning
W Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med 

avtappningsbock
W Kärlen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för 

frätande lagringsmedier som syror och baser
W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller 

lackering

W Gaffelfickor för transport inom verksamheten
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga 

kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Utrustning med galler med avtappningsbock med två avtappningsbockar med 3 avtappningsbockar

Uppsamlingsvolym [l] 1200 1200 1200 1200
Total bärförmåga [kg] 6000 6000 6000 6000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883
Beställningsnummer pulverlackerad 273-873-JY 273-875-JY 273-877-JY 273-879-JY
Beställningsnummer varmförzinkat 273-874-JY 273-876-JY 273-878-JY 273-880-JY

Uppsamlingskärl classic-line, 
för 3 IBC à 1000 liter

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-hd-for-for-uppsamlingskarl-bxd-mm-3280-x-1300-274191/274191/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ledande-insats-av-polyeten-pe-hd-for-uppsamlingskarl-b-x-t-mm-3280-x-1300-274192/274192/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lostagbar-kannhallare-for-ibc-kar-274148/274148/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-lackat-med-3-galler-classic-line-273873/273873/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-lackat-med-1-avtappningsbock-och-2-galler-classic-line-273875/273875/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-lackerat-med-2-avtappningsbockar-och-1-galler-classic-line-273877/273877/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-lackerat-med-3-avtappningsbockar-classic-line-273879/273879/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-forzinkat-med-3-galler-classic-line-273874/273874/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-forzinkat-med-1-avtappningsbock-och-2-galler-classic-line-273876/273876/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-forzinkat-med-2-avtappningsbockar-och-1-galler-classic-line-273878/273878/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-forzinkat-med-3-avtappningsbockar-classic-line-273880/273880/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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DENIOS-
garanti 10 år

Tillbehör

Beställningsnummer Kärlinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 
1350 x 1650 114-433-JY

Beställningsnummer Ledande karinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 
1350 x 1650 270-790-JY

Beställningsnummer Stänkskydd förzinkat, för uppsamlingskärl med en bredd 
på 1350 mm 114-567-JY

Beställningsnummer Kannhållare 114-566-JY
Beställningsnummer Skyddshuv för uppsamlingskärl, för 1 IBC 136-466-JY

Uppsamlingskärl av stål för IBC

www.denios.se/shop

Bättre synlighet vid transport tack vare reflexer i signalfärger.

W Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.
W Karen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för frätande lagringsmedier som syror och baser
W Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med avtappningsbock
W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Godkänd för lagring av ämnen i alla miljöfarliga ämnen
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Utrustning med galler med avtappningsbock

Uppsamlingsvolym [l] 1100 1100
Total bärförmåga [kg] 2000 2000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1350 x 1650 x 707 1350 x 1650 x 1172
Beställningsnummer pulverlackerad 273-881-JY 273-883-JY
Beställningsnummer varmförzinkat 273-882-JY 273-884-JY

Uppsamlingskärl Pro-line, 
för 1 IBC à 1000 liter

Refl exer - förbättrad synlighet 
vid transport

100 mm markfrigång.

Varmförzinkat eller lackerat - för 
optimalt korrosionsskydd

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/syrabestandig-karinsats-av-polyeten-hdpe-for-uppsamlingskarl-bxd-mm-1350-x-1650-114433/114433/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ledande-karinsats-av-polyeten-hdpe-for-uppsamlingskarl-b-x-d-mm-1350-x-1650-270790/270790/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pahangningsbar-stankskyddsvagg-for-uppsamlingskarl-forzinkad-med-en-bredd-pa-1350mm-114567/114567/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lostagbar-kannhallare-for-uppsamlingskarl-for-lagring-av-ibc-114566/114566/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshuv-for-uppsamlingskarl-for-1-ibc-utan-avtappningsomrade-136466/136466/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-lackerat-med-galler-pro-line-273881/273881/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-lackerat-med-avtappningsbock-pro-line-273883/273883/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-forzinkat-med-galler-pro-line-273882/273882/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-1-ibc-av-stal-forzinkat-med-avtappningsbock-pro-line-273884/273884/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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1Uppsamlingskärl av stål för IBC

Optimerad fotkonstruktion 
- förenklad hantering med 
gaff ellyftvagn och gaff eltruck

Bättre synlighet vid transport tack vare reflexer i signalfärger.

Uppsamlingskärl pro-line, 
för upp till 2 IBC à 1000 liter

W Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med 
gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

W Kannhållare finns som tillval för avtappning
W Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med 

avtappningsbock
W Kan även fås med tresidigt förzinkat stänkskydd som tillbehör
W Kärlen kan förses med en högbeständig kärlinsats av polyeten (PE) för 

frätande lagringsmedier som syror och baser

W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller 

lackering
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga 

kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Utrustning med galler med avtappningsbock med två avtappningsbockar

Uppsamlingsvolym [l] 1180 1180 1180
Total bärförmåga [kg] 4000 4000 4000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1045 2200 x 1300 x 1045
Beställningsnummer pulverlackerad 273-885-JY 273-887-JY 273-889-JY
Beställningsnummer varmförzinkat 273-886-JY 273-888-JY 273-890-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-lackat-med-2-galler-pro-line-273885/273885/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-lackerat-med-avtappningsbock-och-galler-pro-line-273887/273887/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-lackerat-med-2-avtappningsbockar-pro-line-273889/273889/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-forzinkat-med-2-galler-pro-line-273886/273886/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-forzinkat-med-avtappningsbock-och-galler-pro-line-273888/273888/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-ibc-av-stal-forzinkat-med-2-avtappningsbockar-pro-line-273890/273890/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Tillbehör

Beställningsnummer Karinsats av plast för 
uppsamlingskärl, L x B (mm): 3280 x 1300 274-191-JY

Beställningsnummer Ledande karinsats av plast 
för uppsamlingskärl, L x B (mm): 3280 x 1300 274-192-JY

Beställningsnummer Kannhållare 274-148-JY

DENIOS-
garanti 10 år

Uppsamlingskärl av stål för IBC

100 mm markfrigång.

Refl exer - förbättrad synlighet vid transport

Optimerad fotkonstruktion - förenklad 
hantering med gaff ellyftvagn och gaff eltruck

Bättre synlighet vid transport tack vare reflexer i signalfärger.

Uppsamlingskärl pro-line, 
för upp till 3 IBC à 1000 liter

W Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn 
eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

W Kannhållare finns som tillval för avtappning
W Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med 

avtappningsbock
W Kan även fås med tresidigt förzinkat stänkskydd som tillbehör
W Karen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för 

frätande lagringsmedier som syror och baser

W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativ galvanisering eller 

lackering
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga 

kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg
W Testade och godkända för lagring av miljöfarliga och brandfarliga 

kemikalier

Utrustning med galler med avtappningsbock med två avtappningsbockar med 3 avtappningsbockar

Uppsamlingsvolym [l] 1200 1200 1200 1200
Total bärförmåga [kg] 6000 6000 6000 6000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 3280 x 1300 x 420 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883
Beställningsnummer pulverlackerad 273-891-JY 273-893-JY 273-895-JY 273-897-JY
Beställningsnummer varmförzinkat 273-892-JY 273-894-JY 273-896-JY 273-898-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-hd-for-for-uppsamlingskarl-bxd-mm-3280-x-1300-274191/274191/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ledande-insats-av-polyeten-pe-hd-for-uppsamlingskarl-b-x-t-mm-3280-x-1300-274192/274192/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lostagbar-kannhallare-for-ibc-kar-274148/274148/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-lackat-med-3-galler-pro-line-273891/273891/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-lackat-med-1-avtappningsbock-och-2-galler-pro-line-273893/273893/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-forzinkat-med-2-avtappningsbockar-och-1-galler-pro-line-273895/273895/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-lackerat-med-3-avtappningsbockar-pro-line-273897/273897/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-forzinkat-med-3-galler-pro-line-273892/273892/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-forzinkat-med-1-avtappningsbock-och-2-galler-pro-line-273894/273894/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-forzinkat-med-2-avtappningsbockar-och-1-galler-pro-line-273896/273896/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-3-ibc-av-stal-forzinkat-med-3-avtappningsbockar-pro-line-273898/273898/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 10 år

Uppsamlingskärl av rostfritt stål för fat à 200 liter och IBC

Rostfritt stål med lång 
livslängd 1.4301

Löstagbart galler av rostfritt stål (1.4301) 
eller varmförzinkat stål som avställningsyta

W Svetsad konstruktion av rostfritt stål 1.4301 - säkert och med lång livslängd
W För lagring av särskilt frätande kemikalier
W Gaffelfickor för säker transport inom verksamheten med gaffeltruck eller gaffellyftvagn
W 100 mm markfrigång.
W Godkänd för lagring av alla miljöfarliga ämnen
W Täthetskontroll med kontrollintyg

Svetsad konstruktion av rostfritt stål, säkert och med lång livslängd. Långvarigt rostskydd även vid lagring av frätande kemikalier

Dessutom godkänt för lagring av 
brandfarliga vätskor (H224-226)

Uppsamlingskärl DENIOS pro-line i rostfritt stål, 
för upp till 2 IBC à 1000 liter

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 1 2

Lagringskapacitet alternativ fat à 200 liter 4 8
Uppsamlingsvolym [l] 1170 1100
Total bärförmåga [kg] 2000 4000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1300 x 1350 x 918 2680 x 1300 x 485
Artikelnummer med galler av rostfritt stål 128-286-JY 128-285-JY
Artikelnummer med galler förzinkat 130-054-JY 130-053-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-av-rostfritt-stal-for-1-ibc-galler-i-rostfritt-stal-pro-line-128286/128286/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-stal-for-2-ibc-galler-av-rostfritt-stal-pro-line-128285/128285/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-stal-for-1-ibc-forzinkat-galler-pro-line-130054/130054/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-rostfritt-stal-for-2-ibc-med-forzinkat-galler-pro-line-130053/130053/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Golvelement DENIOS classic-line - utrusta 
befi ntliga rum till kemikalielager om uppfyller 
lagkraven.

Uppsamlingsvolym [l] 132 181 248 278 381

Utvändiga mått B x D [mm] 1362 x 1362 1862 x 1362 1862 x 1862 2862 x 1362 2862 x 1862
Bärförmåga [kg/m²] 5000 5000 5000 5000 5000
Beställningsnummer* Hjullast: 450 kg 115-128-JY 115-130-JY 168-966-JY 115-132-JY 115-134-JY
Beställningsnummer* Hjullast: 2000 kg 120-233-JY 120-234-JY 195-305-JY 120-235-JY 120-236-JY

*Uppställningsyta 200 x 200 mm

Golvelement av stål, 30 till 300 liter

Golvelement DENIOS classic-line med 
extra lågt utförande på endast 78 mm

Höjd: 78 mm

Kan enkelt kombineras för skydd av större ytor. Anpassad för langelig 
förvaring och säkerhet vid avtappning och omtappning.
Uppfyller alla krav enligt miljöbalken

W Lätt att komplettera med uppkörningsramper som finns som tillval
W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
W Förzinkat för optimalt korrosionsskydd
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Täthetskontroll med kontrollintyg

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

Fatpumpar

Påbyggnadshyllor

se side

286

se side

96

https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-bz-14-14-med-galler-hjulbelastning-450-kg-1362x1362x78-classic-line-115128/115128/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-450-kg-1862x1362x78-classic-line-115130/115130/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-450-kg-1862x1862x78-classic-line-168966/168966/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-450-kg-2862x1362x78-classic-line-115132/115132/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-bz-29-19-med-galler-hjulbelastning-450-kg-2862x1862x78-classic-line-115134/115134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-bz-14-14-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-1362x1362x78-classic-line-120233/120233/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-1862x1362x78-classic-line-120234/120234/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-1862x1862x78-classic-line-195305/195305/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-2862x1362x78-classic-line-120235/120235/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-2862x1862x78-classic-line-120236/120236/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

51

1

För beställning ring: 036-39 56 60

Täckplåt VE 14 VE 19 VE 29

Utvändiga mått B x D [mm] 1320 x 45 1820 x 45 2820 x 45
Beställningsnummer 115-158-JY 115-159-JY 115-160-JY

Påkörningsramp AR 14 AR 19 AR 29 Påkörningshörn Rampförband

Utvändiga mått B x D [mm] 1320 x 720 1820 x 720 2820 x 720 730 x 730 67 x 721
Beställningsnummer 115-164-JY 115-165-JY 115-166-JY 115-171-JY 272-373-JY

Kopplingselement Distanskoppling Kantfäste Krysskoppling

Utvändiga mått B x D [mm] 25 x 120 20 x 80 130 x 130
Beställningsnummer 115-169-JY 115-170-JY 115-167-JY

Täckplåt

Golvelement av stål, 30 till 300 literTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

Pallhyllor För lagring av frätande kemikalier 
rekommenderar vi golvelement av plast

se side

87
se side

84

https://www.denios.se/kopplingselement-for-golvelement-av-stal-forzinkat-1320x45-classic-line-115158/115158/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-for-golvelement-av-stal-forzinkat-1820x45-classic-line-115159/115159/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-for-golvelement-av-stal-forzinkat-2820x45-classic-line-115160/115160/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-for-golvelement-av-stal-forzinkad-1320x720-classic-line-115164/115164/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-for-golvelement-av-stal-forzinkad-1820x720-classic-line-115165/115165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-for-golvelement-av-stal-forzinkad-2820x720-classic-line-115166/115166/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-for-golvelement-av-stal-med-bygghojd-78-mm-classic-line-115171/115171/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rampforband-for-golvelement-av-stal-monteringshojd-78-mm-272373/272373/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/distansforband-for-golvelement-av-stal-med-bygghojd-78-mm-classic-line-115169/115169/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantinfastningar-av-stal-for-golvelement-classic-line-med-bygghojd-78-mm-115170/115170/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/krysskoppling-for-golvelement-classic-line-115167/115167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Golvelement av stål, 30 till 300 liter

Golvelement DENIOS classic-line med 
extra lågt utförande på endast 123 mm

Höjd: 123 mm

 W Lätt att komplettera med uppkörningsramper som finns som tillval
 W Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
 W Förzinkat för optimalt korrosionsskydd
 W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
 W Täthetskontroll med kontrollintyg

Kan enkelt kombineras för skydd av större ytor. Anpassad för lagenlig lagring 
och säkerhet vid avtappning och omtappning.

Golvelement DENIOS classic-line - utrusta befintliga 
rum till kemikalielager om uppfyller lagkraven.

Uppsamlingsvolym [l] 28 57 115 230 144 290

Bärförmåga [kg/m²] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Utvändiga mått B x D [mm] 500 x 500 1000 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000 2500 x 500 2500 x 1000
Beställningsnummer* Hjullast: 450 kg 115-137-JY 115-139-JY 115-141-JY 115-143-JY 115-145-JY 115-147-JY
Beställningsnummer* Hjullast: 2000 kg 115-149-JY 115-150-JY 115-151-JY 115-152-JY 115-153-JY 115-154-JY

*Uppställningsyta 200 x 200 mm

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-450-kg-500x500x123-classic-line-115137/115137/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-450-kg-1000x500x123-classic-line-115139/115139/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-bz-10-10-med-galler-hjulbelastning-450-kg-1000x1000x123-classic-line-115141/115141/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-bz-20-10-med-galler-hjulbelastning-450-kg-2000x1000x123-classic-line-115143/115143/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-450-kg-2500x500x123-classic-line-115145/115145/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bz-25-10-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-450-kg-2500x1000x123-classic-line-115147/115147/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-500x500x123-classic-line-115149/115149/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-1000x500x123-classic-line-115150/115150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-1000x1000x123-classic-line-115151/115151/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-bz-20-10-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-2000x1000x123-classic-line-115152/115152/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-2500x500x123-classic-line-115153/115153/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-forzinkat-med-galler-hjulbelastning-2000-kg-2500x1000x123-classic-line-115154/115154/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


BESTÄLL SAMTIDIGT

Täckplåt VE 5 VE 10 VE 20 VE 25

Utvändiga mått B x D [mm] 470 x 45 970 x 45 1970 x 45 2470 x 45
Beställningsnummer 115-172-JY 115-173-JY 115-174-JY 115-175-JY

Påkörningsramp AR 5 AR 10 AR 20 AR 25 Påkörningshörn Rampförband

Utvändiga mått B x D [mm] 450 x 1120 950 x 1120 1950 x 1120 2450 x 1120 1140 x 1140 75 x 1120
Beställningsnummer 115-176-JY 115-177-JY 115-178-JY 115-179-JY 115-181-JY 272-375-JY

Kopplingselement Distanskoppling Kantfäste Krysskoppling

Utvändiga mått B x D [mm] 25 x 120 20 x 80 130 x 130
Beställningsnummer 115-182-JY 115-183-JY 115-167-JY

Artikelnr 115-181-JY

Artikelnr 115-167-JY
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Täckplåt

Golvelement av stål, 30 till 300 liter

För beställning ring: 036-39 56 60

Påkörningshörn

Krysskoppling

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DENIOS-
garanti 5 år 

Påbyggnadshyllor

Pallhyllor

se sidan

86

se sidan

96

https://www.denios.se/kopplingselement-for-golvelement-av-stal-forzinkat-470x45-classic-line-115172/115172/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-for-golvelement-av-stal-forzinkat-970x45-classic-line-115173/115173/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-for-golvelement-av-stal-forzinkat-1970x45-classic-line-115174/115174/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-for-golvelement-av-stal-forzinkat-2470x45-classic-line-115175/115175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-for-golvelement-av-stal-forzinkad-450x1120-classic-line-115176/115176/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-for-golvelement-av-stal-forzinkad-950x1120-classic-line-115177/115177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-for-golvelement-av-stal-forzinkad-1950x1120-classic-line-115178/115178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-for-golvelement-av-stal-forzinkad-2450x1120-classic-line-115179/115179/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-for-golvelement-av-stal-med-bygghojd-123-mm-classic-line-115181/115181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rampforband-for-golvelement-av-stal-monteringshojd-123-mm-272375/272375/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/distansforband-av-stal-for-golvelement-classic-line-med-bygghojd-123-mm-115182/115182/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantinfastningar-av-stal-for-golvelement-classic-line-med-bygghojd-123-mm-115183/115183/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/krysskoppling-for-golvelement-classic-line-115167/115167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-for-golvelement-av-stal-med-bygghojd-123-mm-classic-line-115181/115181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/krysskoppling-for-golvelement-classic-line-115167/115167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


1 Av plast, för kannor och dunkar

54 www.denios.se/shop

DENIOS-
garanti 2 år 

DENIOS-
garanti 5 år 

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

10 år

10 år

10 år

Utförande utan fötter med fötter med hjul

Uppsamlingsvolym [l] 69 69 69 71 71 71 69 69 69
Gallerdurk utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast
Utvändiga mått B x D x H [mm] 645 x 795 x 210 645 x 795 x 210 645 x 795 x 235 645 x 795 x 300 645 x 795 x 300 645 x 795 x 325 645 x 795 x 315 645 x 795 x 315 645 x 795 x 340

Gallerdurk utan av plast utan av plast utan av plast

Uppsamlingsvolym [l] 24 24 35 35 48 48
Mått stomme B x D x H [mm] 400 x 400 x 180 400 x 400 x 180 592 x 400 x 180 592 x 400 x 180 784 x 400 x 180 784 x 400 x 180

Uppsamlingsvolym [l] 7 15 32 68

Utvändiga mått B x D x H [mm] 200 x 400 x 120 400 x 400 x 120 400 x 800 x 120 800 x 800 x 120

Gallerdurk utan av plast utan av plast utan av plast

Uppsamlingsvolym [l] 97 97 135 135 205 205
Mått stomme B x D x H [mm] 784 x 784 x 180 784 x 784 x 180 1170 x 785 x 180 1170 x 785 x 180 1168 x 1168 x 180 1168 x 1168 x 180

Utförande Testad och godkänd Elektriskt ledande

Uppsamlingsvolym [l] 26 33 40 52 26 33 40 52
Mått stomme B x D x H [mm] 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 995 x 595 x 90
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1Av plast, för 1-4 fat à 200 liter

55För beställning ring: 036-39 56 60        

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

2 år 

2 år 

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

5 år 

5 år 

Gallerdurk utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast

Modell med fötter, underkörbart med fötter, underkörbart med fötter, underkörbart på hjul på hjul på hjul
Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 2 2 – 2 2
Uppsamlingsvolym [l] 240 240 240 240 240 240
Total bärförmåga [kg] 760 760 760 360 620 620
Utvändiga mått B x D x H [mm] 865 x 1245 x 350 865 x 1245 x 350 865 x 1245 x 375 865 x 1245 x 1060 865 x 1245 x 1060 865 x 1245 x 1060

Gallerdurk utan förzinkat av plast

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 4
Uppsamlingsvolym [l] 295 295 295
Total bärförmåga [kg] 950 950 950
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 305

Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 1 2 2 2 2

Gallerdurk förzinkat av plast utan förzinkat av plast Plastpall
Uppsamlingsvolym [l] 245 245 270 270 270 270
Total bärförmåga [kg] 400 300 600 800 600 600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 760 x 910 x 500 760 x 910 x 525 900 x 1300 x 350 900 x 1300 x 350 900 x 1300 x 375 900 x 1300 x 470

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 4 4

Gallerdurk utan förzinkat av plast Plastpall
Uppsamlingsvolym [l] 405 405 405 405
Total bärförmåga [kg] 1000 1600 1000 1000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 375 1300 x 1300 x 470
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1 Av plast, för 2-10 fat à 200 liter

www.denios.se/shop56

Lagringskapacitet europapallar 2 2 2 2 2 2

Gallerdurk utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast
Uppsamlingsvolym 520 520 520 440 440 440
Total bärförmåga [kg] 1200 1600 1200 1200 1600 1200
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

5 år 

5 år 

5 år 

5 år 

Antal fat 2 2 2 2 4 4 4 4

Gallerdurk utan förzinkat av plast Plastpall utan förzinkat av plast Plastpall
Uppsamlingsvolym [l] 240 240 240 240 250 250 250 250
Total bärförmåga [kg] 800 800 800 800 1600 1600 1600 1600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 410 1330 x 930 x 500 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 320 1330 x 1330 x 410

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 5 5 6 6 10 10

Lagringskapacitet alternativ europapallar 1 1 – – 2 2 3 3
Lagringskapacitet alternativ kemipallar 1 1 – – 1 1 2 2
Gallerdurk förzinkat av plast förzinkat av plast förzinkat av plast förzinkat av plast
Uppsamlingsvolym [l] 287 287 280 280 423 423 580 580
Bärförmåga [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1500 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150 3000 x 790 x 150 3000 x 790 x 150 2200 x 1500 x 150 2200 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4

Uppsamlingsvolym 250 390
Total bärförmåga [kg] 800 1600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 918 x 1314 x 400 1314 x 1349 x 400

DENIOS-
garanti 10 år
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1Av plast, för 1-3 IBC à 1000 liter

För beställning ring: 036-39 56 60 57

DENIOS-
garanti

DENIOS-
garanti

5 år 

5 år 

DENIOS-
garanti 10 år

DENIOS-
garanti 2 år 

Utförande För lagring För lagring och påfyllning

Uppsamlingsvolym [l] 1197 1250
Total bärförmåga [kg] 2000 2000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1380 x 1575 x 760 1380 x 1800 x 760

Utförande För lagring För lagring och påfyllning

Lagringskapacitet IBC  
à 1000 liter 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Gallerdurk utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast
Uppsamlingsvolym [l] 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1256 1256 1256 1750 1750 1750
Total bärförmåga [kg] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 6000 6000 6000
Utvändiga mått  
B x D x H [mm] 1280 x 1660 x 870 1280 x 1660 x 895 1280 x 1910 x 860 1280 x 1910 x 885 2460 x 1800 x 460 2460 x 1800 x 485 3640 x 1800 x 450 3640 x 1800 x 475

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 1 1 2 2 3 3

Gallerdurk förzinkat av plast förzinkat av plast förzinkat av plast
Uppsamlingsvolym [l] 1050 1050 1050 1050 1500 1500
Total bärförmåga [kg] 2000 2000 4000 4000 6000 6000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1370 x 1980 x 690 1370 x 1980 x 720 2530 x 1320 x 580 2530 x 1320 x 610 3737 x 1402 x 486 3737 x 1402 x 517
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Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 1 2 2

Avställningsyta av plast utan av plast
Uppsamlingsvolym [l] 1100 1100 1100
Total bärförmåga [kg] 2000 4000 4000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1430 x 1430 x 965 2260 x 1430 x 720 2260 x 1430 x 745

se sidan
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www.denios.se/shop

Uppsamlingskärl för småförpackningar av plast

Optimal för användning på arbetsplatsen, t.ex. på arbetsbänken.

Uppsamlingskärl för små kembehållare DENOS base-line, 
med 7 till 68 liters invallningsvolym

W För säker förvaring av småbehållare
W Måttanpassad efter Euro-pallar - för en mängd olika 

kombinationer
W Hög kemisk resistens mot syra, bas och andra frätande 

vätskor

Uppsamlingsvolym [l] 7 15 32 68

Utvändiga mått B x D x H [mm] 200 x 400 x 120 400 x 400 x 120 400 x 800 x 120 800 x 800 x 120
Beställningsnummer Utan galler 243-463-JY 243-469-JY 243-475-JY 243-481-JY
Beställningsnummer Med förzinkat galler 243-465-JY 243-471-JY 243-477-JY 243-483-JY
Beställningsnummer med plastgaller 243-464-JY 243-470-JY 243-476-JY 243-482-JY

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-euro-p-7-av-pe-uppsamlingsvolym-7-liter-243463/243463/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-15-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-direkt-istallning-243469/243469/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-32-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-direkt-istallning-243475/243475/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-68-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-direkt-istallning-243481/243481/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-7-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-med-forzinkat-galler-243465/243465/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-15-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-med-forzinkat-galler-243471/243471/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-32-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-med-forzinkat-galler-243477/243477/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-68-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-med-forzinkat-galler-243483/243483/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-7-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-med-pe-galler-243464/243464/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-15-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-med-pe-galler-243470/243470/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-32-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-med-pe-galler-243476/243476/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-68-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-med-pe-galler-243482/243482/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Uppsamlingskärlet av hållfast, skarvlös polyetylen (PE) kan enkelt staplas 
i logistikvagn eller på träpall. 

Uppsamlingskärl DENIOS classic-line 
med 130 liters invallningsvolym 

W Uppsamlingskärlet av hållfast, skarvlös polyetylen (PE) kan enkelt staplas i 
logistikvagn eller på träpall. 

W Godkänd för förvaring av farliga kemikalier
W Hög kemisk resistens mot syra, bas och andra frätande ämnen
W Lätt att rengöra
W Som även i set med gallerbox som tillval

Uppsamlingskärl för småförpackningar av plast

Skjutbygel
Artikelnr 130-627-JY

Uppsamlingskräl för små kembehållare DENIOS classic-line, 
för upp till 2 fat à 60 Liter
Förvara farliga kemikalier i enlighet med lagen direkt på platsen för användning.

W Hög kemisk resistens mot syra, bas och andra frätande vätskor
W Stabil konstruktion med god stöt- och slagtålighet, även vid stora 

temperatursvängningar
W Tillverkad av korrosionsfri polyeten (PE)

Utförande utan fötter med fötter med hjul

Uppsamlingsvolym [l] 69 69 69 71 71 71 69 69 69
Gallerdurk utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast
Utvändiga mått B x D x H [mm] 645 x 795 x 210 645 x 795 x 210 645 x 795 x 235 645 x 795 x 300 645 x 795 x 300 645 x 795 x 325 645 x 795 x 315 645 x 795 x 315 645 x 795 x 340
Beställningsnummer 107-262-JY 114-687-JY 114-689-JY 130-427-JY 129-043-JY 129-044-JY 129-161-JY 129-162-JY 129-163-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 5 år DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-55

Uppsamlingskärl för småbehållare DENIOS classic-line
Artikelnr 114-758-JY

Gallerbox inkl. 
uppsamlingskärl för 
småbehållare DENIOS 
classic-line
Artikelnr 129-049-JY

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-60-liter-for-kannor-och-dunkar-classic-line-av-pe-direkt-istallning-107262/107262/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-60-liter-for-kannor-och-dunkar-classic-line-av-pe-med-forzinkat-galler-114687/114687/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-60-liter-for-kannor-och-dunkar-classic-line-av-pe-med-hjul-pe-galler-114689/114689/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-60-liter-for-kannor-och-dunkar-classic-line-av-pe-med-fotter-direkt-istallning-130427/130427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-60-liter-for-kannor-och-dunkar-classic-line-av-pe-med-fotter-och-forzinkat-galler-129043/129043/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-81-liter-for-kannor-och-dunkar-classic-line-av-pe-med-fotter-och-pe-galler-129044/129044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-60-liter-for-kannor-och-dunkar-classic-line-av-pe-med-hjul-129161/129161/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-60-liter-for-kannor-och-dunkar-classic-line-av-pe-med-hjul-och-forzinkat-galler-129162/129162/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-60-liter-for-kannor-och-dunkar-classic-line-av-pe-med-hjul-och-galler-129163/129163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

DENIOS-
garanti 10 år

Uppsamlingskärl för småförpackningar av plast

Kar för småbehållare DENIOS pro-line

W Tillverkad av kemiskt resistent polyeten
W Långvarigt rostskydd även vid lagring av frätande vätskor
W Lätt att rengöra

W Som tillval finns löstagbart galler samt läckageindikering i varningsfärgen röd.
W Kärl och galler går att återvinna och vid lagring och transport kan de staplas i 

varandra för att spara utrymme.

Optimal för användning på arbetsplatsen. Förvara farliga kemikalier lagenligt och säkert 
direkt där de används

Läckageindikator i tydlig röd färg signalerar 
att det fi nns vätska i uppsamlingskärlet. 
Därför behöver inte gallret tas upp ur kärlet 
för kontroll.

Uppsamlingsvolym [l] 24 24 35 35 48 48 97 97

Gallerdurk utan av plast utan av plast utan av plast utan av plast
Mått stomme B x D x H [mm] 400 x 400 x 180 400 x 400 x 180 592 x 400 x 180 592 x 400 x 180 784 x 400 x 180 784 x 400 x 180 784 x 784 x 180 784 x 784 x 180
Beställningsnummer 248-037-JY 248-041-JY 248-038-JY 248-042-JY 248-039-JY 248-043-JY 248-040-JY 248-044-JY

Uppsamlingsvolym [l] 135 135 205 205

Gallerdurk utan av plast utan av plast
Mått stomme B x D x H [mm] 1170 x 785 x 180 1170 x 785 x 180 1168 x 1168 x 180 1168 x 1168 x 180
Beställningsnummer 264-513-JY 264-514-JY 264-515-JY 264-516-JY

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-559

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-sc-p-20-av-pe-uppsamlingsvolym-24-liter-248037/248037/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kar-for-mindre-behallare-pro-line-av-polyeten-pe-med-pe-galler-24-liter-400x400x180-248041/248041/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-sc-p-30-av-pe-uppsamlingsvolym-35-liter-248038/248038/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-sc-p-30-av-pe-med-pe-galler-uppsamlingsvolym-35-liter-248042/248042/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-sc-p-40-av-pe-uppsamlingsvolym-48-liter-248039/248039/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-sc-p-40-av-pe-med-pe-galler-uppsamlingsvolym-48-liter-248043/248043/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-sc-p-80-av-pe-uppsamlingsvolym-97-liter-248040/248040/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smabehallare-sc-p-80-av-pe-med-pe-galler-uppsamlingsvolym-97-liter-248044/248044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-kannor-och-dunkar-pro-line-av-polyeten-pe-utan-galler-135liter-1168x784x180-264513/264513/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-smaforpackningar-pro-line-av-polyeten-pe-med-galler-135-liter-1170x785x180-264514/264514/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-kannor-och-dunkar-pro-line-av-polyeten-pe-utan-galler-205liter-1170x1170x180-264515/264515/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-kannor-och-dunkar-pro-line-av-polyeten-pe-med-galler-205liter-1170x1170x180-264516/264516/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Uppsamlingsvolym [l] 26 33 40 52

Utvändiga mått B x D x H (mm) 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90
Beställningsnummer 266-369-JY 266-371-JY 266-370-JY 266-372-JY

Tillbehör PE-galler med läckageindikering

Beställningsnummer 266-799-JY 266-802-JY 266-801-JY 266-803-JY

NYHET

INNOVATION

Uppsamlingskärl för småförpackningar av plast

För att lagra kembehållare i botten av kärlet kan gallret 
monteras bort snabbt och lätt

För beställning ring: 036-39 56 60

Utförande Elektriskt ledande

Uppsamlingsvolym [l] 26 33 40 52
Mått stomme B x D x H [mm] 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90
Beställningsnummer 276-237-JY 276-238-JY 276-235-JY 276-236-JY

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-559

https://www.denios.se/karl-26-liter-for-smaforpackningar-pro-line-av-polyeten-pe-utan-galler-1000x400x90-266369/266369/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karl-33-liter-for-smaforpackningar-pro-line-av-polyeten-pe-utan-galler-1300x400x90-266371/266371/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karl-40-liter-for-smaforpackningar-pro-line-av-polyeten-pe-utan-galler-1000x600x90-266370/266370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karl-52-liter-for-smaforpackningar-pro-line-av-polyeten-pe-utan-galler-1300x600x90-266372/266372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-av-polyeten-pe-for-pe-kar-for-smaforpackningar-pro-line-26-liter-1000x400x90-266799/266799/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-av-polyeten-pe-for-pe-kar-for-smaforpackningar-pro-line-33-liter-1300x400x90-266802/266802/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-av-polyeten-pe-for-pe-kar-for-smaforpackningar-pro-line-40-liter-1000x600x90-266801/266801/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-av-polyeten-pe-for-pe-kar-for-smaforpackningar-pro-line-52-liter-1300x600x90-266803/266803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karl-20-liter-elektriskt-ledande-for-kembehallare-pro-line-av-polyeten-pe-26-liter-995x395x90-276237/276237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karl-26-liter-elektriskt-ledande-pro-line-av-polyeten-pe-1265x395x90-276238/276238/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karl-40-liter-elektriskt-ledande-pro-line-av-polyeten-pe-995x595x90-276235/276235/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karl-52-liter-for-kembehallare-elektriskt-ledande-pro-line-av-polyeten-pe-1265x595x90-276236/276236/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Gallerdurk utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast

Modell med fötter, underkörbart med fötter, underkörbart med fötter, underkörbart på hjul på hjul på hjul
Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 2 2 – 2 2
Uppsamlingsvolym [l] 240 240 240 240 240 240
Total bärförmåga [kg] 760 760 760 360 620 620
Utvändiga mått B x D x H [mm] 865 x 1245 x 350 865 x 1245 x 350 865 x 1245 x 375 865 x 1245 x 1060 865 x 1245 x 1060 865 x 1245 x 1060
Beställningsnummer 267-365-JY 267-368-JY 267-371-JY 267-375-JY 267-377-JY 267-380-JY
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-538DIBt

Uppsamlingskärl DENIOS base-line, 
för upp till 4 fat à 200 liter

Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

W Snabb leverans
W Tillverkad av kemiskt resistent, absolut korrosionsfri polyeten (PE)
W Stabil konstruktion med god stöt- och slagtålighet, även vid stora temperatursvängningar

Grundutrustningen för lagenlig förvaring.

Lastsäkringssats, 
bestående av 
säkerhetsspännrem och 
hållare för 2 fat, 
Artikelnr 229-527-JY

Fatbockar av polyeten (PE)
W Lämpade för 60- och 

200-litersfat genom en 
180°-vridning

Artikelnr 114-904-JY

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-base-line-av-polyeten-pe-utan-galler-267365/267365/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-base-line-av-plast-pe-med-forzinkat-galler-267368/267368/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-base-line-av-plast-pe-med-plastgaller-267371/267371/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-base-line-plast-pe-267375/267375/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-2-fat-base-line-av-plast-pe-med-forzinkat-galler-267377/267377/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-uppsamlingskarl-for-2-fat-base-line-av-plast-pe-med-plastgaller-267380/267380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-538DIBt

Gallerdurk utan förzinkat av plast

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 4
Uppsamlingsvolym [l] 295 295 295
Total bärförmåga [kg] 950 950 950
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 305
Beställningsnummer 267-382-JY 267-415-JY 267-417-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

INNOVATION

Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

För beställning ring: 036-39 56 60

L-ringfat

se sidan

418

se sidan

453

Varningssystemet SpillGuard® för läckage 
av farliga ämnen

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-3-fat-base-line-av-plast-pe-267382/267382/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-base-line-plast-pe-med-forzinkat-galler-267415/267415/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-base-line-plast-pe-med-plastgaller-267417/267417/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


för ett fat 200 liter och/eller småbehållare

För 2 fat

För din säkerhet krävs ett allmänt gällande 
typgodkännande för uppsamlingskärl av 
polyeten. För att erhålla detta måste bland 
annat kärlets bärförmåga testas med 
fyrfaldig belastning.

Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

64

1

www.denios.se/shop

Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

BESTÄLL SAMTIDIGT

INNOVATION

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

se sidan

418-419

DENIOS-
garanti 5 år 

Uppsamlingskärl DENIOS classic-line, 
för fat á 200 liter

W Gaffelfickor i golvnivå möjliggör säker transport och lastning med fatlyftare, gaffeltruck och palltruck.
W Hög resistans mot oljor, syror, baser och andra frätande ämnen
W Uppfyller lagkrav; skarvlös och absolut vätsketätt
W Stabil konstruktion med god stöt- och slagtålighet, även vid stora temperatursvängningar
W Med extra kompakt och platsbesparande design
W Rostfri och lätt att rengöra

Gaffelfickor i golvnivå möjliggör säker transport och lastning med fatlyftare, gaffeltruck och palltruck.

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-421



Fat som levereras på pall ställs av direkt på 
uppsamlingskärlet, så du slipper krångliga omlastningar.
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För beställning ring: 036-39 56 60

Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

Lagringskapacitet fat à 200 liter 1 1 2 2 2 2

Gallerdurk förzinkat av plast utan förzinkat av plast Plastpall
Uppsamlingsvolym [l] 245 245 270 270 270 270
Total bärförmåga [kg] 400 300 600 800 600 600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 760 x 910 x 500 760 x 910 x 525 900 x 1300 x 350 900 x 1300 x 350 900 x 1300 x 375 900 x 1300 x 470
Beställningsnummer 162-311-JY 162-309-JY 252-581-JY 162-287-JY 162-286-JY 160-729-JY

DENIOS-
garanti 5 år DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-421

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-1-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-forzinkat-galler-760x910x500-162311/162311/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-1-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-galler-760x910x525-162309/162309/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-fat-classic-line-av-polyeten-pe-direkt-istallning-252581/252581/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-forzinkat-galler-900x1300x350-162287/162287/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-galler-900x1300x375-162286/162286/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-pall-900x1300x470-160729/160729/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Uppsamlingskärl Classic-line, 
för 4 fat à 200 liter

se sidan

284
se sidan

452
se sidan

354
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www.denios.se/shop

Uppsamlingskärl PE för 200 liters fat

Gaffelfickor i golvnivå möjliggör säker transport och lastning med, gaffeltruck och palltruck.

W Hög resistans mot oljor, syror, baser och andra frätande ämnen
W Uppfyller lagkrav; skarvlös och absolut vätsketätt
W Stabil konstruktion med god stöt- och slagtålighet, även vid stora temperatursvängningar
W Med extra kompakt och platsbesparande design
W Rostfri och lätt att rengöra

Fat som levereras på pall ställs av direkt 
på uppsamlingskärlet, så ingen mödosam 
omlastning behövs.

Fatpumpar L-ringfat Fatlyft

DENIOS-
garanti 5 år  DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-421
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 4 4

Gallerdurk utan förzinkat av plast Plastpall
Uppsamlingsvolym [l] 405 405 405 405
Total bärförmåga [kg] 1000 1600 1000 1000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 375 1300 x 1300 x 470
Beställningsnummer 252-584-JY 162-290-JY 162-289-JY 160-730-JY
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För beställning ring: 036-39 56 60

Uppsamlingskärl PE för 200 liters fat

Uppsamlingskärl DENIOS classic-line för 2 resp. 4 fat á 200 liter, 
här med PE-galler som avställningsyta, går utmärkt att kombinera 
med varandra tack vare identisk höjd och bredd.

Fatbockar av polyeten (PE)

W Lämpade för 60- och 200-litersfat genom en 180°-vridning
W Utvändiga mått B x D x H (mm): 475 x 620 x 390

Artikelnr 114-904-JY

DENIOS-
garanti 5 år DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-421

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-utan-galler-252584/252584/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-forzinkat-galler-1300x1300x350-162290/162290/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-galler-1300x1300x375-162289/162289/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-pall-1300x1300x470-160730/160730/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

Uppsamlingskärl Classic-line, 
för 4 fat à 200 liter

W Hög resistans mot oljor, syror, baser och andra frätande ämnen
W Uppfyller lagkrav; skarvlös och absolut vätsketätt
W Stabil konstruktion med god stöt- och slagtålighet, även vid stora temperatursvängningar
W Med extra kompakt och platsbesparande design
W Rostfri och lätt att rengöra

Gaffelfickor i golvnivå möjliggör säker transport och lastning med, gaffeltruck och palltruck.

Lagringskapacitet europapallar 2 2 2

Gallerdurk utan förzinkat av plast
Uppsamlingsvolym 520 520 520
Total bärförmåga [kg] 1200 1600 1200
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350
Beställningsnummer 236-310-JY 236-312-JY 236-311-JY

DENIOS 
garanti 5 år DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-421

Fatlyft se sidan

355

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-2520x900x350-direkt-istallning-236310/236310/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-forzinkat-galler-2520x900x350-236312/236312/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-galler-2520x900x350-236311/236311/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

För beställning ring: 036-39 56 60

Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

Lyftkrok
W För ergonomisk och säker 

placering av galler på 
uppsamlingskärl och i hyllager

W Passar alla galler av stål, 
rostfritt stål och plast

W Stabilt utförande av kemiskt 
tåligt rostfritt stål

W 2 styck = 1 VE

Artikelnr 215-854-JY

Lagringskapacitet europapallar 2 2 2

Gallerdurk utan förzinkat av plast
Uppsamlingsvolym 440 440 440
Total bärförmåga [kg] 1200 1600 1200
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350
Beställningsnummer 236-313-JY 236-315-JY 236-314-JY

DENIOS 
garanti 5 årDIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-421

DENSORB säkerhetsskåp med 
absorbentrulle

se sidan

410

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-1720x1300x350-236313/236313/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-forzinkat-galler-1720x1300x350-236315/236315/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-galler-1720x1300x350-236314/236314/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

INNOVATION

DENIOS 
garanti 5 år DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-55
Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

www.denios.se/shop

Uppsamlingskärl classic-line, 
för 2 fat à 200 liter

W Hög resistans mot oljor, syror, baser och andra frätande ämnen
W Uppfyller lagkrav; skarvlös och absolut vätsketätt
W Stabil konstruktion med god stöt- och slagtålighet, även vid stora 

temperatursvängningar
W Med extra kompakt och platsbesparande design
W Rostfri och lätt att rengöra

Gaffelfickor möjliggör säker transport och lastning från alla fyra sidorna med fatlyft, palltruck och gaffeltruck.

Utan galler för direkt 
lastning av Europallar

Extremt stabila fästen, gjutna direkt i karet, 
för placering av galler eller pallar

Med galler av förzinkat stål

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

se sidan

418-419
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1DENIOS 
garanti 5 årDIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-55
Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

Med galler gjort av stabil, 
kemikaliebeständig plast

Med underkörbar plastpall som ställyta

Gallerdurk utan förzinkat av plast Plastpall

Uppsamlingsvolym [l] 240 240 240 240
Total bärförmåga [kg] 800 800 800 800
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 410 1330 x 930 x 500
Beställningsnummer 265-412-JY 267-495-JY 267-499-JY 267-501-JY

För beställning ring: 036-39 56 60För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-fat-classic-line-av-polyeten-pe-utan-galler-1330x930x385-265412/265412/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-forzinkat-galler-1330x930x385-267495/267495/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-galler-1330x930x410-267499/267499/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-pall-1330x930x500-267501/267501/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

INNOVATION

Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

www.denios.se/shop

Uppsamlingskärl Classic-line, 
för 4 fat à 200 liter
Gaffelfickor i golvnivå möjliggör säker transport och lastning med fatlyftare, gaffeltruck och palltruck.

Utan galler för direkt lastning av kempallar

Med galler av förzinkat stål

W Hög resistans mot oljor, syror, baser och andra frätande ämnen
W Uppfyller lagkrav; skarvlös och absolut vätsketätt
W Stabil konstruktion med god stöt- och slagtålighet, även vid 

stora temperatursvängningar
W Med extra kompakt och platsbesparande design
W Rostfri och lätt att rengöra

Extremt stabila fästen, gjutna direkt i karet, 
för placering av galler eller pallar

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

se sidan

418-419

DENIOS 
garanti 5 år DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-55
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1Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

Med galler gjort av stabil, 
kemikaliebeständig plast

Med underkörbar plastpall som ställyta

Gallerdurk utan förzinkat av plast Plastpall

Uppsamlingsvolym [l] 250 250 250 250
Total bärförmåga [kg] 1600 1600 1600 1600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 320 1330 x 1330 x 410
Beställningsnummer 265-413-JY 267-553-JY 267-554-JY 267-555-JY

För beställning ring: 036-39 56 60För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS 
garanti 5 årDIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-55

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-1330x1330x295-265413/265413/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-forzinkat-galler-1330x1330x295-267553/267553/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-galler-1330x1330x320-267554/267554/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-pall-1330x1330x410-267555/267555/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

DENIOS 
garanti 5 år DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-55
Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

Uppsamlingskärl DENIOS classic-line, 
för upp till 10 fat à 200 liter

W Hög resistans mot oljor, syror, baser och andra frätande ämnen
W Uppfyller lagkrav; skarvlös och absolut vätsketätt
W Stabil konstruktion med god stöt- och slagtålighet, även vid stora temperatursvängningar
W Med extra kompakt och platsbesparande design
W Lätt att kombinera för att skydda ännu större ytor

Den låga höjden förenklar logistiken oavsett om enstaka fat eller hela Euro- eller 
kempallar ska lastas.

Lagringskapacitet fat à 200 liter 4 4 5 5 6 6 10 10

Lagringskapacitet alternativ europapallar 1 1 – – 2 2 3 3
Lagringskapacitet alternativ kemipallar 1 1 – – 1 1 2 2
Gallerdurk förzinkat av plast förzinkat av plast förzinkat av plast förzinkat av plast
Uppsamlingsvolym [l] 287 287 280 280 423 423 580 580
Bärförmåga [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1500 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150 3000 x 790 x 150 3000 x 790 x 150 2200 x 1500 x 150 2200 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150
Beställningsnummer 267-985-JY 267-986-JY 267-989-JY 267-991-JY 267-987-JY 267-988-JY 267-992-JY 267-993-JY

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyetylen-pe-med-forzinkat-galler-1500-x-1500-x-150-267985/267985/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-4-fat-classic-line-av-polyetylen-pe-med-pe-galler-1500-x-1500-x-175-267986/267986/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-5-fat-classic-line-av-polyetylen-pe-med-forzinkat-galler-3000x790x150-267989/267989/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-5-fat-classic-line-av-polyetylen-pe-med-pe-galler-3000-x-790-x-175-267991/267991/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-6-fat-classic-line-av-polyetylen-pe-med-forzinkat-galler-2200-x-1500-x-150-mm-267987/267987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-6-fat-classic-line-av-polyetylen-pe-med-pe-galler-2200-x-1500-x-175-267988/267988/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-10-fat-classic-line-av-polyetylen-pe-med-forzinkat-galler-3000-x-1500-x-150-267992/267992/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-10-fat-classic-line-av-polyetylen-pe-med-pe-galler-3000-x-1500-x-175-267993/267993/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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DENIOS-
garanti 10 år

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-55

Uppsamlingskärl av plast för 200-litersfat

Uppsamlingskärl för upp till 4 fat à 200 liter, 
DENIOS pro-line
Med innovativ läckageindikering för ökad säkerhet och komfort vid förvaring av 
farliga kemikalier

W Inklusive stabilt galler med ergonomiska handtag för praktisk hantering vid kontroll och rengöring
W Kärlet innehåller gallerstöd för optimerad lastkapacitet
W Gaffelfickor på golvnivå möjliggör säker transport och lastning från alla sidor med fatlyft, gaffeltruck och handtruck.
W Utan skarvar och helt vätsketätt; stabil konstruktion med bra stöt- och slagtålighet, även vid stora temperaturväxlingar
W Tillverkad av kemiskt resistent polyeten (PE)
W Långvarigt rostskydd även vid lagring av frätande vätskor

Ergonomiska handtag för enkel kont-
roll och rengöring

Läckageindikering för ökad 
säkerhet och komfort

 INNOVATION

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4

Uppsamlingsvolym 250 390
Total bärförmåga [kg] 800 1600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 918 x 1314 x 400 1314 x 1349 x 400
Beställningsnummer 265-674-JY 265-675-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-2-fat-pro-line-av-polyeten-pe-med-galler-och-lackageindikering-265674/265674/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-4-fat-av-polyeten-pe-med-galler-och-lackageindikering-265675/265675/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

BESTÄLL SAMTIDIGT

INNOVATION

Uppsamlingskärl i plast för IBC

Uppsamlingskärl DENIOS base-line, 
för 1 IBC à 1000 liter

W Polyetylen (PE) uppsamlingskärl med hög kemisk beständighet mot syra, bas och många andra frätande vätskor
W Inklusive justerbar lagerblock av PE med skyddskant för att förhindra att IBC:n glider

Den stabila lagerbocken kan även 
levereras separat, 
Artikelnr 136-140-JY

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

Skyddskant för att förhindra att IBC:n glider

Gaffelfickor för gaffeltruck och palltruck

Robust konstruktion med väggtjocklekar på upp till 8 mm

För förvaring

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-303

se sidan

418-419
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BESTÄLL SAMTIDIGT

För beställning ring: 036-39 56 60

Uppsamlingskärl i plast för IBC

Utloppsförlängning för IBC

Artikelnr 117-254-JY

Utförande För lagring För lagring och påfyllning

Uppsamlingsvolym [l] 1197 1250
Total bärförmåga [kg] 2000 2000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1380 x 1575 x 760 1380 x 1800 x 760
Beställningsnummer 267-502-JY 267-503-JY

Integrerad avtappningsyta med 
ställyta för små kembehållare

För förvaring och avtappning

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-303

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-ibc-av-polyetylen-pe-base-line-med-lagerbock-267502/267502/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-ibc-av-polyetylen-pe-base-line-med-lagerbock-och-avstallningsyta-267503/267503/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Uppsamlingskärl i plast för IBC

Idealisk för förvaring av syra och bas eller exempelvis icke brandfarliga rengöringskemikalier.

W Ta hänsyn till vilken vikt vätskan i IBC:n har. Lämpligt för upp till 1,8 ton.
W Stabil ställyta för säker uppställning av IBC
W Optimalt rostskydd eftersom det helt och hållet är tillverkat av polyeten (PE)
W Gaffelfickor möjliggör en effektiv lastning av uppsamlingskärl med högstaplartruck

Uppsamlingskärl Classic-line, 
för 2 IBC à 1000 liter

Uppsamlingskärl DENIOS classic-line kan även användas 
för säker förvaring av 200-litersfat.

Gaff elfi ckorna gör att man kan fylla på IBC 
uppsamlingskärlen eff ektivt med hjälp av gaff ellyftvagn 
eller gaff eltruck.

Stabil avställningsyta för säker avställning av 
1 000-litersbehållare, fat och småbehållare. Öppningarna 
i avställningsytan och på kärlkanten ser till att vätskan 
rinner ner i uppsamlingskärlet på ett säkert sätt.

IBC

DENIOS-
garanti 5 år  DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-303

se sidan

447
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Uppsamlingskärl i plast för IBC

För uppsamlingskärl av 
polyeten krävs generellt 
ett allmänt gällande 
typgodkännande. För att 
erhålla detta måste bland 
annat kärlets säkerhet testas 
med fyrfaldig belastning. 
Denna testning utförs av DIBt 
(institutet för byggteknik i 

Berlin). Uppsamlingskärlen från DENIOS har 
godkänts i belastningstestet.IBC-uppsamlingskärl DENIOS classic-line med 

syrabeständiga PE-avställningsytor för upp till 2 IBC 
à 1000 liter

Gaff elfi ckorna gör att man kan fylla på IBC 
uppsamlingskärlen eff ektivt med hjälp av 
gaff ellyftvagn eller gaff eltruck.

För beställning ring: 036-39 56 60

Behållartillsats, som kan ställas in i 
höjdled, för ren och säker avtappning 
på IBC-uppsamlingskärl med 
praktiska förvaringsmöjligheter för 
t.ex. lock, tratt, handskar och trasa

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 1 2 2

Avställningsyta av plast utan av plast
Uppsamlingsvolym [l] 1100 1100 1100
Total bärförmåga [kg] 2000 4000 4000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1430 x 1430 x 965 2260 x 1430 x 720 2260 x 1430 x 745
Beställningsnummer 148-303-JY 149-460-JY 149-461-JY
Tillbehör höjdjusterbar topptank
Beställningsnummer 236-741-JY 267-911-JY 267-911-JY

DENIOS-
garanti 5 år DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-303

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-ibc-classic-line-av-polyetylen-pe-med-uppstallningsyta-av-pe-148303/148303/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-ibc-classic-line-av-polyetylen-pe-149460/149460/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-ibc-classic-line-av-polyetylen-pe-med-uppstallningsyta-av-pe-149461/149461/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbehallare-for-ibc-uppsamlingskarl-hoj-och-sankbar-med-tva-ben-236741/236741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbehallare-for-ibc-uppsamlingskarl-hoj-och-sankbar-med-tva-ben-267911/267911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbehallare-for-ibc-uppsamlingskarl-hoj-och-sankbar-med-tva-ben-267911/267911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

80

1

www.denios.se/shop

BESTÄLL SAMTIDIGT

Uppsamlingskärl i plast för IBC

Utloppsförlängning för IBCAvtappningsbehållare för IBC-uppsamlingskärl
DN 150, 
Artikelnr 185-786-JY
DN 225, 
Artikelnr 185-787-JY

Öppnare för IBC-lock

Avtappningsbehållare för IBC, kan ställas in i höjdled, för 
ren och säker avtappning.
Integrerad förvaring för t.ex. lock, tratt, handskar och trasa, 
Artikelnr 236-741-JY

W av förzinkat stål
W Finns i 2 storlekar

Artikelnr 117-254-JY

Uppsamlingskärl Classic-line, 
för 3 IBC à 1000 liter
Prisvärd lösning som uppfyller många krav

W Säker och lagenlig förvaring av IBC
W Hög kemisk resistens mot många oljor, syror, baser etc.
W Helt korrosionsskyddad, eftersom det helt och hållet är tillverkat av polyeten (PE)
W Som tillval finns en skyddad avtappningsyta

Skyddat avtappningsområde, så att 
eventuellt spill hamnar i uppsam-
lingskärlet 

För uppsamlingskärl av polyeten krävs generellt ett allmänt gällande typgodkännande. För att 
erhålla detta måste bland annat kärlets säkerhet testas med fyrfaldig belastning. Denna testning 
utförs av DIBt (institutet för byggteknik i Berlin). Uppsamlingskärlen från DENIOS har godkänts i 
belastningstestet.

DENIOS-
garanti 5 år 

W Längd (mm): 250

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-421

https://www.denios.se/avtappningsbehallare-for-ibc-uppsamlingskarl-hoj-och-sankbar-med-tva-ben-236741/236741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

81

1

Utförande För lagring För lagring och påfyllning

Lagringskapacitet 
IBC à 1000 liter 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Gallerdurk utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast utan förzinkat av plast
Uppsamlings-
volym [l] 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1256 1256 1256 1750 1750 1750

Total bärförmåga 
[kg] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 6000 6000 6000

Utvändiga mått 
B x D x H [mm] 1280 x 1660 x 870 1280 x 1660 x 895 1280 x 1910 x 860 1280 x 1910 x 885 2460 x 1800 x 460 2460 x 1800 x 485 3640 x 1800 x 450 3640 x 1800 x 475

Beställnings-
nummer 267-588-JY 267-589-JY 267-590-JY 267-604-JY 267-605-JY 267-606-JY 267-609-JY 267-611-JY 267-613-JY 267-614-JY 267-615-JY 267-616-JY

Uppsamlingskärl i plast för IBC

För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 5 år DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-421

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-ibc-classic-line-av-polyetylen-pe-267588/267588/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-ibc-classic-line-av-polyetylen-pe-med-forzinkat-galler-267589/267589/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-ibc-classic-line-av-polyetylen-pe-med-pe-galler-267590/267590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-ibc-classic-line-av-polyetylen-pe-med-pe-galler-och-avtappningsyta-267606/267606/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-ibc-calssic-line-av-polyetylen-pe-med-pe-galler-och-avtappningsyta-267613/267613/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-3-ibc-classic-line-av-polyetylen-pe-med-pe-galler-och-avtappningsyta-267616/267616/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

BESTÄLL SAMTIDIGT

DENIOS-
garanti 10 år

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande –  Z-40.22-563

Uppsamlingskärl i plast för IBC

Utloppsförlängning för 
IBC

Öppnare för IBC-lock
W ringnyckel för bekväm öppning av 

IBC-skruvlock
W av förzinkat stål
W Finns i 2 storlekar

DN 150, 
Artikelnr 185-786-JY

DN 225, 
Artikelnr 185-787-JYArtikelnr 117-254-JY

Den främre delen av det tredelade gallret kan 
temporärt avlägsnas, snabbt och lätt, för åtkomst till 
det integrerade avtappningsområdet

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 1 1

Gallerdurk förzinkat av plast
Uppsamlingsvolym [l] 1050 1050
Total bärförmåga [kg] 2000 2000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1370 x 1980 x 690 1370 x 1980 x 720
Beställningsnummer 267-655-JY 267-657-JY

Uppsamlingskärl Pro-line, 
för upp till 2 IBC
Bättre synlighet vid transport tack vare reflexer i signalfärger.

W Uppsamlingskärl av polyeten (PE) med hög kemisk beständighet mot oljor, syror, baser med mera
W Med integrerade gaffelfickor för säker användning med gaffeltruck och palltruck
W Stabil konstruktion med hög  slag- och hållfasthet även vid stora temperatursvängningar

Förvaring och avtappning av 1 IBC  - 
med integrerad avtappningsyta 

W Längd (mm): 250

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-ibc-pro-line-av-polyetylen-pe-med-forzinkat-galler-267655/267655/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-ibc-pro-line-av-polyetylen-pe-med-pe-galler-267657/267657/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

INNOVATION

Varningssystemet SpillGuard® för läckage 
av farliga ämnen

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 2 2 3 3

Gallerdurk förzinkat av plast förzinkat av plast
Uppsamlingsvolym [l] 1050 1050 1500 1500
Total bärförmåga [kg] 4000 4000 6000 6000
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2530 x 1320 x 580 2530 x 1320 x 610 3737 x 1402 x 486 3737 x 1402 x 517
Beställningsnummer 267-658-JY 267-659-JY 267-182-JY 267-181-JY

Tillbehör höjdjusterbar topptank Behållartillsats för ren och säker avtappning av IBC på uppsamlingskärl av typ 
Duo S med praktisk avläggningsyta för t.ex. lock, tratt, handskar och trasor

Beställningsnummer 267-911-JY 267-911-JY 236-743-JY 236-743-JY

NYHET

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande –  Z-40.22-563

Uppsamlingskärl i plast för IBC

För beställning ring: 036-39 56 60

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

Förvaring av 2 IBC -  utbyggbart med 
IBC tillsatsbehållare för avtappning

Förvaring av 3 IBC – kan kompletteras med 
IBC-avtappningsbehållare (se tabellen)

se sidan

418-419

https://www.denios.se/uppsamlingskarl-pro-line-2-ik-av-polyetylen-pe-for-2-ibc-med-forzinkat-galler-267658/267658/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-pro-line-2-ik-av-polyetylen-pe-for-2-ibc-med-pe-galler-267659/267659/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-3-ibc-pro-line-av-polyetylen-pe-med-forzinkat-galler-267182/267182/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-3-ibc-pro-line-av-polyetylen-pe-med-pe-galler-267181/267181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbehallare-for-ibc-uppsamlingskarl-hoj-och-sankbar-med-tva-ben-267911/267911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbehallare-for-ibc-uppsamlingskarl-hoj-och-sankbar-med-tva-ben-267911/267911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbehallare-for-ibc-uppsamlingskarl-duo-s-236743/236743/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbehallare-for-ibc-uppsamlingskarl-duo-s-236743/236743/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr
114-919-339:-Artikelnr

114-918-3.540:-
Golvfäste för fixering av golvelement i 
underlaget

Artikelnr 114-916-JY Artikelnr 114-917-JY

Krysskoppling, för att täcka över 
hörnfogar t.ex. där 4 golvelement möter 
varandra

Golvelement av plast, 145 till 480 liter

Golvelement DENIOS classic-line av PE, 
med extra lågt utförande på endast 150 mm

Typ BK 8.8 BK 8.15 BK 15.15 BK 22.8 BK 22.15 BK 22.22 BK 30.8 BK 30.15 BK 30.22

Uppsamlingsvolym [l] 70 148 287 200 423 330 280 580 500
Utvändiga mått 
B x D x H [mm] 790 x 790 x 150 790 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150 2200 x 790 x 150 2200 x 1500 x 150 2200 x 2200 x 150 3000 x 790 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 2200 x 150

Bärförmåga [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Hjullast [kg] 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Beställningsnummer 
Gallerdurk: förzinkat 216-671-JY 164-338-JY 114-885-JY 216-673-JY 164-340-JY 236-800-JY 216-675-JY 114-889-JY 236-803-JY

Beställningsnummer 
Gallerdurk: av plast 216-672-JY 164-345-JY 114-887-JY 216-674-JY 164-346-JY 236-802-JY 216-676-JY 114-891-JY 236-804-JY

Kan enkelt kombineras för skydd av större ytor. Anpassad för lagenlig lagring och säkerhet vid 
avtappning och omtappning.

W Lätt att komplettera med uppkörningsramper som finns som tillval
W Av miljövänlig polyeten (PE)
W Hög kemisk beständighet mot oljor, syror, baser och andra frätande ämnen
W Golvelement med godkännande från täthetstest med nr Z-40.22-491 
W Hög stöt- och slagtålighet
W Löstagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta

DENIOS-
garanti 5 år  DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-491

För förvaring av brandfarlig vara kan golvelement av 
stål levereras se sidan

50

https://www.denios.se/golvelement-bk-8-8-pe-med-forzinkat-galler-790x790x150-classic-line-216671/216671/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-8-15-pe-med-forzinkat-galler-790x1500x150-classic-line-164338/164338/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-15-15-pe-med-forzinkat-galler-1500x1500x150-classic-line-114885/114885/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-22-8-pe-med-forzinkat-galler-2200x800x150-classic-line-216673/216673/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-22-pe-med-forzinkat-galler-2200x1500x150-classic-line-164340/164340/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-22-22-pe-med-forzinkat-galler-2200x2200x150-classic-line-236800/236800/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-30-8-pe-med-forzinkat-galler-3000x790x150-classic-line-216675/216675/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk30-15-pe-med-forzinkat-galler-3000x1500x150-classic-line-114889/114889/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-30-22-pe-med-forzinkat-galler-3000x2200x15-classic-line-236803/236803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-8-8-pe-med-pe-galler-790x790x150-classic-line-216672/216672/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-8-15-pe-med-pe-galler-790x1500x150-classic-line-164345/164345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-15-15-pe-med-pe-galler-1500x1500x150-classic-line-114887/114887/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-22-8-pe-med-pe-galler-2200x800x150-classic-line-216674/216674/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-22-15-pe-med-pe-galler-2200x1500x150-classic-line-164346/164346/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk22-22-pe-med-pe-galler-2200x2200x150-classic-line-236802/236802/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-30-8-pe-med-pe-galler-3000x790x150-classic-line-216676/216676/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-30-15-pe-med-pe-galler-3000x1500x150-classic-line-114891/114891/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvelement-bk-30-22-pe-med-pe-galler-3000x2200x150-classic-line-236804/236804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ ARK 8 ARK 11 ARK 15 AEK – hörnramp

Utvändiga mått B x D [mm] 790 x 1000 1090 x 1000 1490 x 1000 1000 x 1000
Beställningsnummer 216-677-JY 216-678-JY 216-679-JY 216-680-JY

AEK

ARK 8

ARK 15

AEK ARK 15 ARK 15 ARK 11 ARK 11

ARK 15 ARK 15 ARK 11 ARK 11

ARK 8

ARK 15

AEK

AEK

BK 30.15 BK 22.15

BK 30.8 BK 22.8ARK 8

ARK 15

AEK ARK 15 ARK 15 ARK 15 ARK 8

BK 8.15 BK 8.15 BK 8.8

BK 30.15 BK 15.15 BK 8.15
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Välj nu mellan 4 upp-
körningsramper och 9 
olika grundmått!

Utvändiga mått B x D [mm] 1410 x 83 2910 x 83 700 x 83 2090 x 83

Beställningsnummer 114-914-JY 114-915-JY 164-354-JY 164-356-JY

Ramper som passar till alla golvelement gör det möjligt att köra 
överallt på hela lagerytan.

De olika grundmåtten för golvelementen gör att det även 
går att bygga om exempelvis pelare och stöd.

Täckplåt täcker gliporna mellan flera 
golvelement.

Golvelement av plast, 145 till 480 liter

Uppkörningsramp för golvelement classic-line av PE

Uppkörningsramper möjliggör körning på PE-golvelementen från alla sidor. Då kan golvelementen användas ännu mer 
effektivt i det dagliga arbetet.

 W För enkel lastning av golvelement classic-line av PE
 W För hjullaster upp till 150 kg

 W Stigningsvinkel enbart 7 grader
 W Av miljövänlig polyeten (PE)

BESTÄLL SAMTIDIGT

Distanskoppling, för säker anslutning av 
flera golvelement

Pakörningsramp typ Compact av 
polyeten (PE), B x D: 900 x 940 mm

Artikelnr114-919-JYArtikelnr  114-918-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 5 år DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-491

Pallhyllor

se sidan

86

https://www.denios.se/uppkorningsramp-ark-8-av-polyetylen-pe-for-golvelement-bk-216677/216677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-ark-11-av-polyetylen-pe-for-golvelement-bk-216678/216678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppkorningsramp-ark-15-av-polyetylen-pe-for-golvelement-bk-216679/216679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hornuppkorningsramp-aek-av-polyetylen-pe-for-golvelement-bk-216680/216680/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-av-stal-forzinkat-for-golvelement-bk-15-114914/114914/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-av-stal-forzinkat-for-golvelement-bk-30-114915/114915/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-av-stal-forzinkat-for-golvelement-bk-8-164354/164354/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-av-stal-forzinkat-for-golvelement-bk-22-164356/164356/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 199-566-JY Artikelnr 199-720-JY
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www.denios.se/shop

 W Här kan du se vilka hyllor olika ämnen kräver

Artikelnr 273-917-JY

Hyllor med invallning för småförpackningar

Översikt hyllställ
GRW hylla med 4 stålkärl

GRG hylla med 1 stålkärl och 3 gallergolv

GRB hylla med 1 golvkar och 4 gallergolv

GKG hylla med 1 plastkar och 3 gallergolv

GKW hylla med 4 plastkar

GRE hylla av rostfritt stål med ett uppsamlingsskärl och 3 hyllplan med hålplåt

1040 bredd: 1000 mm, djup: 400 mm

1060 bredd: 1000 mm, djup: 600 mm

1340 bredd: 1300 mm, djup: 400 mm

1360 bredd: 1300 mm, djup: 600 mm

Hyllor för kemikalieförvaring

 W Vilka ämnen kan du förvara?

Miljöfarliga ämnen Brandfarliga vätskor Frätande ämnen
Typ GRW

 W med lackerade uppsamlingskärl av stål 
på varje nivå

Typ GRG; GRB
 W med ett uppsamlingskärl av stål som 
lägsta nivå och gallergolv

Typ GKG, GKW, GRE
 W med uppsamlingskärl av plast eller 
rostfritt stål och gallergolv

DENIOS-
garanti 5 år 

Kemikaliehylla typ GRB 1360 Kemikaliehylla typ GKG 1060-VKemikaliehylla typ GRW 1040

https://www.denios.se/hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grw-1040-4-stalkarl-1-060-x-440-x-2-000-mm-grundutforande-199566/199566/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1360-med-bottenkar-1456-x-726-x-2000-mm-grundutforande-199720/199720/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1060-v-pro-plastkar-forzinkade-galler-1060-x-637-x-2000-mm-grunddel-273917/273917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Pallhylla typ GRW 1360

1040 bredd: 1000 mm, djup: 400 mm

1060 bredd: 1000 mm, djup: 600 mm

1340 bredd: 1300 mm, djup: 400 mm

1360 bredd: 1300 mm, djup: 600 mm

Hyllor för kemikalieförvaring

Typ GRW, med 4 stålkärl

Artikelnr 199-574-JY

W Förzinkade hyllramar
W Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
W Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering

W 4 uppsamlingskärl av stål som lagerplan
W Godkänd för lagring av miljöfarliga kemikalier
W Sorterad lagring med uppsamlingskärl på varje lagerplan

Typ GRW 1040 GRW 1060 GRW 1340 GRW 1360

Utrustning för lagerplan 4 uppsamlingskärl, lackerade 4 uppsamlingskärl, lackerade 4 uppsamlingskärl, lackerade 4 uppsamlingskärl, lackerade
Hylldimensioner B x D [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Lastförmåga per hylla [kg] 200 200 200 200
Uppsamlingsvolym [l] 4 x 24 4 x 36 4 x 31 4 x 47
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000
Beställningsnummer 199-566-JY 199-564-JY 199-570-JY 199-574-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000
Beställningsnummer 199-567-JY 199-565-JY 199-571-JY 199-575-JY
Tillbehör extra lageryta extra lageryta extra lageryta extra lageryta
Beställningsnummer 199-599-JY 199-597-JY 199-603-JY 199-605-JY

Alla hyllor är förzinkade för 
optimalt korrosionsskydd

För beställning ring: 036-39 56 60

Kemikaliehylla typ GRW 1060, bestående 
av grunddel och påbyggnadsdel

Detaljbild: Uppsamlingskärl som extra 
lagerplan

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grw-1360-4-stalkarl-1360-x-640-x-2-000-mm-grundutforande-199574/199574/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grw-1040-4-stalkarl-1-060-x-440-x-2-000-mm-grundutforande-199566/199566/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grw-1060-4-stalkarl-1-060-x-640-x-2-000-mm-grundutforande-199564/199564/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grw-1340-4-stalkarl-1360-x-440-x-2-000-mm-grundutforande-199570/199570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grw-1360-4-stalkarl-1360-x-640-x-2-000-mm-grundutforande-199574/199574/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grw-1040-4-stalkarl-1-010-x-440-x-2-000-mm-pabyggnadsutfora-199567/199567/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grw-1060-4-stalkarl-1-010-x-640-x-2-000-mm-pabyggnadsutfora-199565/199565/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grw-1340-4-stalkarl-1310-x-440-x-2-000-mm-pabyggnadsutforan-199571/199571/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grw-1360-4-stalkarl-1310-x-640-x-2-000-mm-pabyggnadsutf-199575/199575/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-lackerat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grw-1040-199599/199599/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-lackerat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grw-1060-prw-2060-199597/199597/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-lackerat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grw-1340-199603/199603/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-lackerat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grw-1360-199605/199605/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ GRG 1040 GRG 1060 GRG 1340 GRG 1360

Utrustning för lagerplan 3 galler, förzinkade 3 galler, förzinkade 3 galler, förzinkade 3 galler, förzinkade
Utrustning nedersta lagerplan 1 uppsamlingskärl, lackerat 1 uppsamlingskärl, lackerat 1 uppsamlingskärl, lackerat 1 uppsamlingskärl, lackerat
Hylldimensioner B x D [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Lastförmåga per hylla [kg] 200 200 200 200
Uppsamlingsvolym [l] 24 36 31 47
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000
Beställningsnummer 199-562-JY 199-560-JY 199-568-JY 199-572-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000
Beställningsnummer 199-563-JY 199-561-JY 199-569-JY 199-573-JY
Tillbehör extra lageryta extra hyllplan extra lageryta extra lageryta
Beställningsnummer 199-598-JY 199-596-JY 199-602-JY 199-604-JY

Alla hyllor är förzinkade för 
optimalt korrosionsskydd

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Hyllor för kemikalieförvaring

Typ GRG, med 1 stålkärl och 3 gallerhyllplan

W Förzinkade hyllramar
W Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
W Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm

W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel 

självmontering

W 1 uppsamlingskärl av stål och 3 förzinkade galler som lagerplan
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier

Kemhylla typ GRG 1060Kemikaliehylla typ GRG 1360 bestående 
av grunddel och påbyggnadsdel

Detaljbild: galler som hylla

Artikelnr 199-560-JY

https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grg-1040-3-galler-1-060-x-440-x-2-000-mm-grundutforande-199562/199562/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-vatskor-grg-1060-3-galler-1-060-x-640-x-2-000-mm-grundutforande-199560/199560/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grg-1340-3-galler-1360-x-440-x-2-000-mm-grundutforande-199568/199568/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grg-1360-3-galler-1360-x-640-x-2-000-mm-grundutforande-199572/199572/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grg-1040-3-galler-1-010-x-440-x-2-000-mm-pabyggnadsutforande-199563/199563/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-vatskor-grg-1060-3-galler-1-010-x-640-x-2-000-mm-pabyggnadsutforande-199561/199561/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grg-1340-3-galler-1310-x-440-x-2-000-mm-pabyggnadsutforande-199569/199569/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grg-1360-3-galler-1310-x-640-x-2-000-mm-pabyggnadsutforande-199573/199573/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1040-199598/199598/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1060-2060-199596/199596/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1340-199602/199602/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1360-prg-1360-v-199604/199604/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-vatskor-grg-1060-3-galler-1-060-x-640-x-2-000-mm-grundutforande-199560/199560/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ GRB 1040 GRB 1060 GRB 1340 GRB 1360

Utrustning för lagerplan 4 galler, förzinkade 4 galler, förzinkade 4 galler, förzinkade 4 galler, förzinkade
Utrustning nedersta lagerplan 1 uppsamlingskärl, förzinkat 1 uppsamlingskärl, förzinkat 1 uppsamlingskärl, förzinkat 1 uppsamlingskärl, förzinkat
Hylldimensioner B x D [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Lastförmåga per hylla [kg] 200 200 200 200
Uppsamlingsvolym [l] 44 62 56 78
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1156 x 526 x 2000 1156 x 726 x 2000 1456 x 526 x 2000 1456 x 726 x 2000
Beställningsnummer 199-714-JY 199-716-JY 199-718-JY 199-720-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1006 x 526 x 2000 1006 x 726 x 2000 1306 x 526 x 2000 1306 x 726 x 2000
Beställningsnummer 199-715-JY 199-717-JY 199-719-JY 199-721-JY
Tillbehör extra lageryta extra hyllplan extra lageryta extra lageryta
Beställningsnummer 199-598-JY 199-596-JY 199-602-JY 199-604-JY

Alla hyllor är förzinkade för 
optimalt korrosionsskydd

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Hyllor för kemikalieförvaring

Typ GRB, med golvkar av stål och 4 galler

W Förzinkade hyllramar
W Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
W Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm

W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning för 

enkel självmontering

Artikelnr 199-716-JY

Artikelnr 199-720-JY

W 1 golvuppsamlingskärl av förzinkat stål och 4 förzinkade galler som lagerplan
W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier

För beställning ring: 036-39 56 60

Kemikaliehylla typ GRB 1060

Kemikaliehylla typ GRB 1040, bestående av 
grunddel och påbyggnadsdel

Kemikaliehylla typ GRB 1360

Kemikaliehylla typ GRB 1060

https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1040-med-bottenkar-1156-x-526-x-2000-mm-grundutforande-199714/199714/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1060-med-bottenkar-1156-x-726-x-2000-mm-grundutforande-199716/199716/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1340-med-bottenkar-1456-x-526-x-2000-mm-grundutforande-199718/199718/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1360-med-bottenkar-1456-x-726-x-2000-mm-grundutforande-199720/199720/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1040-med-bottenkar-1006-x-526-x-2000-mm-pabyggnadsutforande-199715/199715/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1060-med-bottenkar-1006-x-726-x-2000-mm-pabyggnadsutforande-199717/199717/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1340-med-bottenkar-1306-x-526-x-2000-mm-pabyggnadsutforande-199719/199719/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1360-med-bottenkar-1306-x-726-x-2000-mm-pabyggnadsutforande-199721/199721/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1040-199598/199598/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1060-2060-199596/199596/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1340-199602/199602/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1360-prg-1360-v-199604/199604/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1060-med-bottenkar-1156-x-726-x-2000-mm-grundutforande-199716/199716/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-brandfarliga-amnen-grb-1360-med-bottenkar-1456-x-726-x-2000-mm-grundutforande-199720/199720/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

90

1

www.denios.se/shop

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-559DIBt

Typ GKG 1040-V GKG 1340-V
GKG 1060-V

GKG 1360-V GKG 1060 GKG 1360

Utrustning för lagerplan 3 galler, förzinkade 3 galler, förzinkade 3 galler, förzinkade 3 galler, förzinkade 3 galler, plast 3 galler, plast
Utrustning nedersta lagerplan 1 uppsamlingskärl, plast 1 uppsamlingskärl, plast 1 uppsamlingskärl, plast 1 uppsamlingskärl, plast 1 uppsamlingskärl, plast 1 uppsamlingskärl, plast
Hylldimensioner B x D [mm] 1000 x 400 1300 x 400 1000 x 600 1300 x 600 1000 x 600 1300 x 600
Lastförmåga per hylla [kg] 200 200 200 200 200 200
Uppsamlingsvolym [l] 26 33 40 52 40 52
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1060 x 437 x 2000 1360 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 637 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 637 x 2000
Beställningsnummer 273-902-JY 273-904-JY 273-917-JY 273-919-JY 273-921-JY 273-923-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1012 x 437 x 2000 1312 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 637 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 637 x 2000
Beställningsnummer 273-903-JY 273-905-JY 273-918-JY 273-920-JY 273-922-JY 273-924-JY
Tillbehör extra lageryta extra lageryta extra hyllplan extra lageryta extra lageryta extra lageryta
Beställningsnummer 199-598-JY 199-602-JY 199-596-JY 199-604-JY 199-600-JY 199-606-JY

Hyllor för kemikalieförvaring

Typ GKG pro, med 1 plastkar och 3 gallerhyllplan

W Förzinkade hyllramar
W Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
W Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering

W 1 uppsamlingskärl av polyeten (PE) och 3 galler av PE eller förzinkat stål som lagerplan
W För lagring av frätande kemikalier, t.ex. syra och bas och andra miljöfarliga kemikalier

NYHET Alla hyllor levereras med 
godkänt uppsamlingskärl i plast!

Artikelnr 273-917-JY
Kemikaliehylla typ GKG 1060-VKemikaliehylla typ GKG 1360-V, bestående 

av grunddel och påbyggnadsdel

Alla hyllor är 
förzinkade för optimalt 
korrosionsskydd

https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1040-v-pro-plastkar-forzinkade-galler-1060-x-437-x-2000-mm-grunddel-273902/273902/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1340-v-pro-plastkar-forzinkade-galler-1360-x-437-x-2000-mm-grunddel-273904/273904/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1060-v-pro-plastkar-forzinkade-galler-1060-x-637-x-2000-mm-grunddel-273917/273917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1360-v-pro-plastkar-forzinkade-galler-1360-x-637-x-2000-mm-grunddel-273919/273919/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1060-pro-plastkar-plastgaller-1060-x-637-x-2000-mm-grunddel-273921/273921/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1360-pro-plastkar-plastgaller-1360-x-637-x-2000-mm-grunddel-273923/273923/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1040-v-pro-plastkar-forzinkade-galler-1012-x-437x-2000-mm-pabyggnadsdel-273903/273903/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1340-v-pro-plastkar-forzinkade-galler-1312-x-437x-2000-mm-pabyggnadsdel-273905/273905/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1060-v-pro-plastkar-forzinkade-galler-1012-x-637x-2000-mm-pabyggnadsdel-273918/273918/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1360-v-pro-plastkar-forzinkade-galler-1312-x-637x-2000-mm-pabyggnadsdel-273920/273920/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1060-pro-plastkar-plastgaller-1012-x-637x-2000-mm-pabyggnadsdel-273922/273922/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1360-pro-plastkar-plastgaller-1312-x-637x-2000-mm-pabyggnadsdel-273924/273924/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1040-199598/199598/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1340-199602/199602/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1060-2060-199596/199596/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1360-prg-1360-v-199604/199604/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-av-polyeten-pe-som-extra-lagerplan-i-hyllstall-for-kemikalier-gkg-1060-199600/199600/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-av-polyeten-pe-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-gkg-1360-199606/199606/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkg-1060-v-pro-plastkar-forzinkade-galler-1060-x-637-x-2000-mm-grunddel-273917/273917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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1Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-559DIBt

Typ GKW 1040 GKW 1060 GKW 1340 GKW 1360

Utrustning för lagerplan 4 uppsamlingskärl plast 4 uppsamlingskärl plast 4 uppsamlingskärl plast 4 uppsamlingskärl plast
Hylldimensioner B x D [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Lastförmåga per hylla [kg] 200 200 200 200
Uppsamlingsvolym [l] 4 x 26 4 x 40 4 x 33 4 x 52
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000
Beställningsnummer 273-906-JY 273-925-JY 273-908-JY 273-927-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000
Beställningsnummer 273-907-JY 273-926-JY 273-909-JY 273-928-JY
Tillbehör extra lageryta extra lageryta extra lageryta extra lageryta
Beställningsnummer 273-910-JY 273-929-JY 273-911-JY 273-930-JY

Hyllor för kemikalieförvaring

Typ GKW pro, med 4 plastkar

W Förzinkade hyllramar
W Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
W Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering

W 4 uppsamlingskärl av polyeten (PE) som lagerplan
W För lagring av frätande kemikalier, t.ex. syra och bas och andra miljöfarliga kemikalier
W Sorterad förvaring med uppsamlingskärl på varje lagerplan

Artikelnr 273-929-JY

Artikelnr 273-927-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

NYHET Alla hyllor levereras med 
godkänt uppsamlingskärl i plast!

Hyllkar av polyeten som extra 
hyllplan för kemikaliehylla typ GKW

Kemikaliehylla typ GKW 1360 Kemikaliehylla typ GKW 1060, bestående 
av grunddel och påbyggnadsdel

Galler med läckageindikering 
godkända enligt DIBt fi nns 
som tillval

Alla hyllor är förzinkade för 
optimalt korrosionsskydd

se sidan

61

https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkw-1040-pro-4-pe-karl-1060-x-437-x-2000-mm-grunddel-273906/273906/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkw-1060-pro-4-pe-karl-1060-x-637-x-2000-mm-grunddel-273925/273925/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkw-1340-pro-4-pe-karl-1360-x-437-x-2000-mm-grunddel-273908/273908/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkw-1360-pro-4-pe-karl-1360-x-637-x-2000-mm-grunddel-273927/273927/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkw-1040-pro-4-pe-karl-1012-x-437-x-2000-mm-pabyggnadsdel-273907/273907/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkw-1060-pro-4-pe-karl-1012-x-637-x-2000-mm-pabyggnadsdel-273926/273926/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkw-1340-pro-4-pe-karl-1312-x-437-x-2000-mm-pabyggnadsdel-273909/273909/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkw-1360-pro-4-pe-karl-1312-x-637-x-2000-mm-pabyggnadsdel-273928/273928/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-som-extra-lagerplan-for-kemikaliehylla-gkw-1040-pro-273910/273910/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-som-extra-lagerplan-for-kemikaliehylla-gkw-1060-pro-273929/273929/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-som-extra-lagerplan-for-kemikaliehylla-gkw-1340-pro-273911/273911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-som-extra-lagerplan-for-kemikaliehylla-gkw-1360-pro-273930/273930/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-som-extra-lagerplan-for-kemikaliehylla-gkw-1060-pro-273929/273929/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikaliehylla-gkw-1360-pro-4-pe-karl-1360-x-637-x-2000-mm-grunddel-273927/273927/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 181-453-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Typ GRE 6030 GRE 9030 GRE 9050 GRE 1230 GRE 1250

Utrustning för lagerplan 3 perforerade plåtar, rostfritt 
stål

3 perforerade plåtar, rostfritt 
stål

3 perforerade plåtar, rostfritt 
stål

3 perforerade plåtar, rostfritt 
stål 3 perforerade plåtar, rostfritt stål

Utrustning nedersta lagerplan 1 uppsamlingskärl, rostfritt stål 1 uppsamlingskärl, rostfritt stål 1 uppsamlingskärl, rostfritt stål 1 uppsamlingskärl, rostfritt stål 1 uppsamlingskärl, rostfritt stål
Hylldimensioner B x D [mm] 550 x 250 850 x 250 850 x 450 1150 x 250 1150 x 450
Lastförmåga per hylla [kg] 150 150 150 100 100
Uppsamlingsvolym [l] 24 37 55 50 69
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 600 x 300 x 1800 900 x 300 x 1800 900 x 500 x 1800 1200 x 300 x 1800 1200 x 500 x 1800
Beställningsnummer 181-447-JY 181-449-JY 181-451-JY 181-453-JY 181-455-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 575 x 300 x 1800 875 x 300 x 1800 875 x 500 x 1800 1175 x 300 x 1800 1175 x 500 x 1800
Beställningsnummer 181-448-JY 181-450-JY 181-452-JY 181-454-JY 181-456-JY
Tillbehör extra lageryta extra lageryta extra lageryta extra lageryta extra lageryta
Beställningsnummer 181-942-JY 181-943-JY 181-944-JY 181-945-JY 181-946-JY

Kemhylla av rostfritt stål

Kemlhylla typ GRE 1230, av rostfritt stål

W 1 uppsamlingskärl av rostfritt stål och 3 perforerade 
hyllplan av rostfritt stål som lagerplan

W För lagring av brandfarliga vätskor (H224-226), frätande 
kemikalier och miljöfarliga kemikalier

W Rengöringsvänligt och hygieniskt

W Kvalitetsprodukt av rostfritt stål 1.4301
W Hög stabilitet tack vare skruvat krysstag
W Höjdjusterbara skruvfötter som kompenserar för ojämna golv
W Hyllplanen kan ställas in i höjdled i steg om 150 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering

W Krysstag (monteras bakom var 
tredje hylldel vid användning av 
påbyggnadsdelar)

Typ GRE, av rostfritt stål

Artikelnr 181-457-JY

Detaljbild: Golv av perforerat rostfritt stål som 
lagerplan

Kemhylla typ GRE, bestående av grunddel typ GRE 
6030 och påbyggnadsdel typ GRE 1230

Kemhylla typ GRE 1250, av rostfritt stål
Artikelnr 181-455-JY

https://www.denios.se/hylla-for-farliga-amnen-gre-1230-for-brandfarliga-amnen-rostfr-stal-1200x300x1-800-mm-grunddel-181453/181453/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-brandfarliga-amnen-gre-6030-for-brandfarliga-amnen-rostfr-stal-600x300x1800-mm-grunddel-181447/181447/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-farliga-amnen-gre-9030-for-brandfarliga-amnen-rostfr-stal-900x300x1-800-mm-grunddel-181449/181449/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-farliga-amnen-gre-9050-for-brandfarliga-amnen-rostfr-stal-900x500x1-800-mm-grunddel-181451/181451/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-farliga-amnen-gre-1230-for-brandfarliga-amnen-rostfr-stal-1200x300x1-800-mm-grunddel-181453/181453/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-farliga-amnen-gre-1250-for-brandfarliga-amnen-rostfr-stal-1200x500x1-800-mm-grunddel-181455/181455/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-gre-6030-for-brandfarliga-amnen-rostfritt-stal-600-x-300-x-1-800-mm-pabyggnadsdel-181448/181448/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-farliga-amnen-gre-9030-for-brandfarliga-amnen-rostfr-stal-900x300x1800-mm-pabyggnadsdel-181450/181450/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-farliga-amnen-gre-9050-for-brandfarliga-amnen-rostfr-stal-900x500x1800-mm-pabyggnadsdel-181452/181452/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-farliga-amnen-gre-1230-for-brandf-amnen-rostf-stal-1200x300x1-800-mm-pabyggnadsdel-181454/181454/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-farliga-amnen-gre-1250-for-brandf-amnen-rostf-stal-1200x500x1-800-mm-pabyggnadsdel-181456/181456/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-plathylla-for-pallstall-gre-6030-181942/181942/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-plathylla-for-pallstall-gre-9030-181943/181943/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-plathylla-for-pallstall-gre-9050-181944/181944/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-plathylla-for-pallstall-gre-1230-181945/181945/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-plathylla-for-pallstall-gre-1250-181946/181946/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-farliga-amnen-gre-1250-for-brandfarliga-amnen-rostfr-stal-1200x500x1-800-mm-grunddel-181455/181455/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Alla hyllor är förzinkade för 
optimalt korrosionsskydd

Artikelnr 199-583-JYArtikelnr 199-663-JY

Artikelnr 199-662-JY

Typ RPG/RPF, för säker avtappning

W Förzinkade hyllramar
W Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
W Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
W 100 mm markfrigång möjliggör transport med 

gaffellyftvagn och förhindrar korrosion
W Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel 

självmontering

W Typ RPF: Hyllplan på 
varje lagerplan

W Typ RPG: Gallerdurk 
på varje lagerplan

W säker omfyllning genom utskjutande 
uppsamlingskärl

W Godkänd för lagring av brandfarliga 
vätskor (H224-226) och miljöfarliga 
kemikalier

Typ RPG 1060 RPG 2060 RPF 1060 RPF 2060

Utrustning för lagerplan 4 galler, förzinkade 8 galler, förzinkade 4 hyllplan, förzinkade 8 hyllplan, förzinkade
Hylldimensioner B x D [mm] 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600
Lastförmåga per hylla [kg] 200 200 150 150
Uppsamlingsvolym [l] 235 280 235 280
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1236 x 816 x 2100 2470 x 816 x 2100 1236 x 816 x 2100 2470 x 816 x 2100
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad 199-661-JY 199-662-JY 199-663-JY 199-664-JY
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: förzinkat 199-583-JY 199-584-JY 199-585-JY 199-586-JY
Tillbehör extra hyllplan extra hyllplan extra hyllplan extra hyllplan
Beställningsnummer 199-596-JY 199-596-JY 199-608-JY 199-608-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Hyllställ med utskjutande uppsamlingskärl

W Kvalitetsprodukt av rostfritt stål 1.4301
W Hög stabilitet tack vare skruvat krysstag
W Höjdjusterbara skruvfötter som kompenserar för ojämna golv
W Hyllplanen kan ställas in i höjdled i steg om 150 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering

För beställning ring: 036-39 56 60

Hyllställ typ RPG 2060 med 8 gallerhyllor 
och lackerat uppsamlingskärl

Hyllställ typ RPF 1060, med 
4 hyllor och uppsamlingskärl, 
lackerat

Hyllställ typ RPG 1060 med 
4 gallerhyllor och förzinkat 
uppsamlingskärl

https://www.denios.se/miljohylla-med-uppsamlingskarl-rpf-1060-lack-4-forz-hyllplan-199663/199663/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljohylla-rpg-1060-for-brandfarliga-amnen-forzinkat-uppsamlingskarl-4-forzinkade-galler-199583/199583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljohylla-rpg-2060-for-brandfarliga-amnen-stal-uppsamlingskarl-8-forzinkade-galler-199662/199662/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljohylla-med-uppsamlingskarl-rpg-1060-4-forz-galler-199661/199661/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljohylla-rpg-2060-for-brandfarliga-amnen-stal-uppsamlingskarl-8-forzinkade-galler-199662/199662/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljohylla-med-uppsamlingskarl-rpf-1060-lack-4-forz-hyllplan-199663/199663/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljohylla-rpf-2060-for-brandfarliga-amnen-lackerat-uppsamlingskarl-8-forzinkade-hyllplan-199664/199664/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljohylla-rpg-1060-for-brandfarliga-amnen-forzinkat-uppsamlingskarl-4-forzinkade-galler-199583/199583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljohylla-rpg-2060-for-brandfarliga-amnen-forzinkat-uppsamlingskarl-8-forzinkade-galler-199584/199584/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppamlingskarl-rpf-1060-for-hyllstall-for-brandfarliga-amnen-forz-uppsamlingskarl-4-forz-hyllplan-199585/199585/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljohylla-rpf-2060-for-brandfarliga-amnen-forzinkat-uppsamlingskarl-8-forzinkade-hyllplan-199586/199586/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1060-2060-199596/199596/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-lagerplan-for-hyllstall-for-kemikalier-grg-1060-2060-199596/199596/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hyllplan-for-miljohylla-rpf-1060-2060-199608/199608/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hyllplan-for-miljohylla-rpf-1060-2060-199608/199608/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ FR-K 2-60 FR-K 3-60 FR-K 6-60 FR-K 9-60

Lagringskapacitet fat à 60 liter 2 3 6 9
Utvändiga mått B x D x H [mm] 755 x 795 x 1570 755 x 795 x 1570 1330 x 1168 x 1570 1330 x 1168 x 1570
Lastförmåga per hylla [kg] 120 120 360 360
Bärförmåga fathylla [kg] 120 120 120 120
Uppsamlingsvolym [l] 100 100 205 205
Beställningsnummer 157-586-JY 157-595-JY 157-614-JY 149-267-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Gallerdurk: förzinkat 101-583-JY – – –
Beställningsnummer Gallerdurk: av plast 150-861-JY – – –

Fathyllställ med uppsamlingskärl av plast

BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 157-614-JY Artikelnr 157-586-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

Fathylla typ FR-K 6-60 för 6 fat à 60 liter, 
med uppsamlingskärl av polyeten

Typ FR-K, för upp till 9 fat à 60 liter

Fathylla typ FR-K 2-60 för 2 fat à 60 liter, med 
uppsamlingskärl av polyeten, galler som tillval

Påkörningsskyddshörn, 
Artikelnr 203-606-JY

Rullstöd för liggande fatlagring, 
Artikelnr 114-542-JY

Kannhållare av stål, mått B x D x H 
(mm): 280 x 270 x 300, 
Artikelnr 114-543-JY

Kannhylla av PE, 
Artikelnr 114-902-JY

Fathyllor med uppsamlingskärl 
av stål hittar du i vår onlineshop 
på www.denios.se

Fathylla typ FR-S 6-60 med 2 
hyllplan för upp till 6 fat à 6 liter och 
småbehållare, uppsamlingskärl av stål 
(volym: 200 liter) för direkt insättning, 
Artikelnr 157-612-JY

W Robust fathyllställ i stålkonstruktion med fathyllor, 
förzinkat

W Uppsamlingskärl av miljövänlig polyeten (PE)

W Enkel och snabb montering
W Levereras i delar med monteringsanvisning

W För korrekt lagring av miljöfarliga kemikalier enligt miljöbalken.
W För liggande lagring av 60-litersfat och småbehållare
W För säker påfyllning och lagring av frätande kemikalier som syra och bas

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-55

https://www.denios.se/fathylla-fr-k-2-60-for-2-fat-a-60-liter-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-157586/157586/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-fr-k-3-60-for-3-fat-a-60-liter-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-157595/157595/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-fr-k-6-60-for-6-fat-a-60-liter-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-157614/157614/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-fr-k-9-60-for-9-fat-a-60-liter-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-149267/149267/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-610-x-760-mm-maskor-40-x-30-mm-101583/101583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-av-polyeten-pe-for-polysafe-uppsamlingskarl-psr-6-2-150861/150861/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-fr-k-6-60-for-6-fat-a-60-liter-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-157614/157614/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-fr-k-2-60-for-2-fat-a-60-liter-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-157586/157586/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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1Hyllor för kemikalieförvaring

Artikelnr 201-818-JY Artikelnr 201-820-JYArtikelnr 201-815-JY

Pallhylla typ GRS 1250, med uppsamlingskärl av stål, 
lackerad

Typ GRS/GKS med stål- eller plastkar 
och 2 gallerhyllor

Hyllställ för miljöfarliga kemikalier, typ GRS 1250, 
med uppsamlingskärl av polyeten (PE)

Pallhylla typ GRS 1250, med uppsamlingskärl 
av varmförzinkat stål

W säker lagring för småbehållare och fat upp till 200 liter

W Pulverlackad hyllram, blå (RAL 5019), orange 
konsoler (RAL 2004), förzinkat fackverk

W Extra stabil genom förstärkningskonsoler i 
hyllramarna

W Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel 

självmontering
W Typ GKS: Godkänd för lagring av miljöfarliga 

ämnen och frätande kemikalier som t.ex. syror 
eller baser

W Typ GRS: Godkänd för lagring av brandfarliga 
vätskor (H224–226) och miljöfarliga ämnen

Pallhylla typ GRS 1250 med uppsamlingskärl av stål, 
lackerad, bestående av grunddel och påbyggnadsdel

Typ GRS 1250 GKS 1250

Utrustning för lagerplan 2 galler, förzinkade 2 galler, förzinkade 2 galler, förzinkade
Utrustning nedersta lagerplan 1 uppsamlingskärl, lackerat 1 uppsamlingskärl, förzinkat 1 uppsamlingskärl, plast
Hylldimensioner B x D [mm] 1300 x 600 1300 x 600 1300 x 600
Lastförmåga per hylla [kg] 538 538 538
Bärförmåga uppsamlingskärl hylla [kg] 800 800 760
Uppsamlingsvolym [l] 235 235 240
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1364 x 816 x 2000 1364 x 816 x 2000 1364 x 865 x 2000
Beställningsnummer 201-815-JY 201-818-JY 201-820-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1307 x 816 x 2000 1307 x 816 x 2000 1307 x 865 x 2000
Beställningsnummer 201-816-JY 201-819-JY 201-821-JY
Tillbehör extra lageryta extra lageryta extra lageryta
Beställningsnummer 201-822-JY 201-822-JY 201-822-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse DIBt Allmänt byggtekniskt god-

kännande – Z-40.22-538

https://www.denios.se/hyllstall-grs-1250-lackerat-uppsamlingskarl-2-gallerdurkar-grundutforande-201815/201815/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-grs-1250-forzinkat-uppsamlingskarl-2-gallerdurkar-grundutforande-201818/201818/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-gks-1250-uppsamlingskarl-av-pe-2-gallerdurkar-grundutforande-201820/201820/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-grs-1250-lackerat-uppsamlingskarl-2-gallerdurkar-grundutforande-201815/201815/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-grs-1250-forzinkat-uppsamlingskarl-2-gallerdurkar-grundutforande-201818/201818/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-gks-1250-uppsamlingskarl-av-pe-2-gallerdurkar-grundutforande-201820/201820/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-grs-1250-lackerat-uppsamlingskarl-2-gallerdurkar-pabyggnadsutforande-201816/201816/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-grs-1250-forzinkat-uppsamlingskarl-2-gallerdurkar-grundutforande-201819/201819/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-gks-1250-uppsamlingskarl-av-pe-2-gallerdurkar-pabyggnadsutforande-201821/201821/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hyllplan-for-hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grs-1250-gks-1250-gallerdurk-201822/201822/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hyllplan-for-hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grs-1250-gks-1250-gallerdurk-201822/201822/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hyllplan-for-hyllstall-for-miljofarliga-kemikalier-grs-1250-gks-1250-gallerdurk-201822/201822/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Fathylla typ AWS 1, för 4 fat à 
200 liter, inkl. PE-kannhållare

Fathylla med uppsamlingskärl av stål

Typ AWS, för säker lagring av fat, dunkar eller 
småbehållare

Fathylla typ AWS 4, för 3 fat à 60 liter och 
småbehållare, Artikelnr 114-306-JY

Fathylla typ AWS 3, för 3 fat à 60 liter och 2 fat à 200 liter, 
inkl. kannhållare av stål, Artikelnr 182-581-JY

Rullstöd för liggande fatlagring, 
Artikelnr 114-542-JY

Kannhylla av PE, 
Artikelnr 114-902-JY

Kannhållare av stål, mått 
B x D x H (mm): 280 x 270 x 300, 
Artikelnr 114-543-JY

W Välbeprövad hyllkombination bestående av stapelhylla och uppsamlingskärl
W Robust stålkonstruktion, förzinkad
W Välbeprövad hyllkombination med påbyggnadshylla och uppsamlingskärl
W Levereras i delar med monteringsanvisning

W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H 224-226) 
och miljöfarliga kemikalier

W Säker avtappning över det utskjutande 
uppsamlingskärlet av typ W

Typ AWS 1 AWS 2 AWS 3 AWS 4

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1370 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1670 870 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1670 1370 x 1240 x 1535
Hylldimensioner B x D x H [mm] 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 735 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697
Utrustning för lagerplan Fatpålägg Fatpålägg Fatpålägg Fatpålägg Fatpålägg Fatpålägg och galler, förzinkade
Lagerkapacitet Fat à 200 liter Fat à 200 liter Fat à 200 liter Fat à 200 liter Fat à 200 liter Fat à 60 liter
Antal 4 4 2 2 2 3
Extra lagerkapacitet – – – Fat à 60 liter Fat à 60 liter Diverse småförpackningar
Antal – – – 3 3 –
Uppsamlingsvolym [l] 235 443 220 235 443 235
Bärförmåga fathylla [kg] 350 350 350 350/120 350/120 120
Fältlast [kg] 1400 1400 700 1060 1060 720
Beställningsnummer 114-311-JY 182-580-JY 114-312-JY 114-301-JY 182-581-JY 114-306-JY

https://www.denios.se/fathylla-asw-1-for-4-fat-a-200-liter-med-inskjutbart-kar-av-stal-inkl-pe-kannhallare-182580/182580/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-fat-och-mindre-behall-aws-4-for-3-fat-a-60-liter-och-smaforp-inskjutb-kar-av-stal-114306/114306/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-3-for-3-fat-a-60-och-2-fat-a-200-liter-inskjutbart-kar-av-stal-pe-kannhallare-182581/182581/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-1-for-4-fat-a-200-liter-med-inskjutbart-kar-av-stal-inkl-pe-kannhallare-114311/114311/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-asw-1-for-4-fat-a-200-liter-med-inskjutbart-kar-av-stal-inkl-pe-kannhallare-182580/182580/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-2-for-2-fat-a-200-liter-inskjutbart-kar-av-stal-forzinkad-kannhallare-114312/114312/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-3-for-3-fat-a-60-och-2-fat-a-200-liter-inskjutbart-kar-av-stal-kannhallare-114301/114301/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-3-for-3-fat-a-60-och-2-fat-a-200-liter-inskjutbart-kar-av-stal-pe-kannhallare-182581/182581/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-for-fat-och-mindre-behall-aws-4-for-3-fat-a-60-liter-och-smaforp-inskjutb-kar-av-stal-114306/114306/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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1TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Hyllställ för dunkar och småbehållare typ AWS 5, 
för 3 dunkar à 20 liter och 2 dunkar à 60 liter och 
småbehållare

Fathylla med uppsamlingskärl av stål

Hyllställ för småbehållare 
typ AWS 6, för lagring av 
småbehållare

Hyllställ för småbehållare typ AWS 
8, för lagring av småbehållare, 
Artikelnr 114-316-JY

Hyllställ för småbehållare typ AWS 7, 
för lagring av småbehållare, Artikelnr
114-317-JY

Fathylla typ AWS 2, för 2 fat à 200 liter, 
Artikelnr 114-312-JY

Typ AWS 5 AWS 6 AWS 7 AWS 8

Utvändiga mått B x D x H [mm] 870 x 1240 x 2280 1370 x 1240 x 1535 870 x 1240 x 1535 870 x 1240 x 925
Hylldimensioner B x D x H [mm] 735 x 1115 x 697 1235 x 1115 x 697 735 x 1115 x 697 735 x 1115 x 697
Utrustning för lagerplan Styrskenor och galler, förzinkade 2 galler, förzinkade 2 galler, förzinkade 1 galler, förzinkat
Lagerkapacitet Dunk à 60 liter Diverse småförpackningar Diverse småförpackningar Diverse småförpackningar
Antal 2 – – –
Extra lagerkapacitet Dunk à 20 liter – – –
Antal 3 – – –
Uppsamlingsvolym [l] 220 235 220 220
Lastförmåga per hylla [kg] 240 410 435 435
Fältlast [kg] 720 820 870 435
Beställningsnummer 114-322-JY 114-308-JY 114-317-JY 114-316-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/dunk-och-smaforpackningshyllstall-aws-5-inskjutbart-kar-w-1-pabyggnadshylla-ark-1-och-arg-1-114322/114322/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smaforpackningshyllstall-aws-6-bestaende-av-inskjutbart-kar-w-2-och-2-x-pabyggnadshylla-arg-3-114308/114308/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smaforpackningshyllstall-aws-8-bestaende-av-inskjutbart-kar-w1-och-pabyggnadshylla-arg-1-114316/114316/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smaforpackningshyllstall-aws-7-bestaende-av-inskjutbart-kar-w-1-och-2-x-pabyggnadshylla-arg-1-114317/114317/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-2-for-2-fat-a-200-liter-inskjutbart-kar-av-stal-forzinkad-kannhallare-114312/114312/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-och-smaforpackningshyllstall-aws-5-inskjutbart-kar-w-1-pabyggnadshylla-ark-1-och-arg-1-114322/114322/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smaforpackningshyllstall-aws-6-bestaende-av-inskjutbart-kar-w-2-och-2-x-pabyggnadshylla-arg-3-114308/114308/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smaforpackningshyllstall-aws-7-bestaende-av-inskjutbart-kar-w-1-och-2-x-pabyggnadshylla-arg-1-114317/114317/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smaforpackningshyllstall-aws-8-bestaende-av-inskjutbart-kar-w1-och-pabyggnadshylla-arg-1-114316/114316/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Typ AWS 9 AWS 10 AWS 11 AWS 12

Utvändiga mått B x D x H [mm] 870 x 1340 x 1860 1370 x 1260 x 1795 1370 x 1260 x 1925 1370 x 1260 x 1795 1370 x 1260 x 1925 1370 x 1260 x 1050
Hylldimensioner B x D x H [mm] 735 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697
Utrustning för lagerplan Fatpålägg Fatpålägg Fatpålägg Fatpålägg Fatpålägg Fatpålägg
Lagerkapacitet Fat à 200 liter Fat à 200 liter Fat à 200 liter Fat à 200 liter Fat à 200 liter Fat à 60 liter
Antal 2 4 4 2 2 3
Extra lagerkapacitet – – – Fat à 60 liter Fat à 60 liter –
Antal – – – 3 3 –
Uppsamlingsvolym [l] 244 268 470 258 470 258
Bärförmåga fathylla [kg] 350 350 350 350/120 350/120 120
Fältlast [kg] 700 1400 1400 1060 1060 360
Beställningsnummer 114-452-JY 114-586-JY 178-427-JY 120-177-JY 178-426-JY 114-454-JY

Rullstöd för liggande 
fatlagring, 
Artikelnr 114-542-JY

Kannhållare av stål, 
mått B x D x H (mm): 
280 x 270 x 300, 
Artikelnr 114-543-JY

Typ AWS, för säker lagring av fat

Fathylla med uppsamlingskärl av stål

Kannhylla av PE, 
Artikelnr 114-902-JY

Fathylla typ AWS 10, för 4 fat à 200 liter, 
inkl. PE-kannhållare, 
Artikelnr 114-586-JY

Fathylla typ AWS 9, för 2 fat à 200 liter, 
inkl. kannhållare av stål

Fathylla typ AWS 11, för 3 fat à 60 liter och 
2 fat à 200 liter, inkl. kannhållare av stål, 
Artikelnr 120-177-JY

Fathylla typ AWS 12, för 3 fat à 60 liter, 
Artikelnr 114-454-JY

W Välbeprövad hyllkombination bestående av stapelhylla och uppsamlingskärl
W Robust stålkonstruktion, förzinkad
W Uttagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta
W Uppsamlingskärl av stål
W Uppsamlingskärlet kan levereras förzinkat eller lackerat
W Levereras i delar med monteringsanvisning

W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H 224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Säker avtappning över det utskjutande uppsamlingskärlet av typ P2-F

Artikelnr 114-452-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/fathylla-aws-9-for-2-fat-a-200-liter-uppsamlingskarl-av-stal-forzinkad-kannhallare-114452/114452/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-10-for-4-fat-a-200-liter-uppsamlingskarl-av-stal-205-l-lackerad-pe-kannhallare-114586/114586/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-10-for-4-fat-a-200-liter-med-uppsamlingskarl-av-stal-400-l-lackerad-pe-kannhallare-178427/178427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-11-for-3-fat-a-60-och-2-fat-a-200-liter-uppsamlingskarl-av-stal-205-l-lackerat-120177/120177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-11-for-3-fat-a-60-och-2-fat-a-200-liter-uppsamlingskarl-av-stal-kannhallare-178426/178426/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-12-for-3-fat-a-60-liter-uppsamlingskarl-av-stal-114454/114454/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-10-for-4-fat-a-200-liter-uppsamlingskarl-av-stal-205-l-lackerad-pe-kannhallare-114586/114586/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-11-for-3-fat-a-60-och-2-fat-a-200-liter-uppsamlingskarl-av-stal-205-l-lackerat-120177/120177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-12-for-3-fat-a-60-liter-uppsamlingskarl-av-stal-114454/114454/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-aws-9-for-2-fat-a-200-liter-uppsamlingskarl-av-stal-forzinkad-kannhallare-114452/114452/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ AWK 1 AWK 2 AWK 3 AWK 4

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1370 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1535
Hylldimensioner B x D x H [mm] 1235 x 600 x 697 1235 x 1115 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 1115 x 697
Utrustning för lagerplan Fatpålägg 2 galler, förzinkade Fatpålägg Styrskenor och galler, förzinkade
Lagerkapacitet Fat à 200 liter Diverse småförpackningar Fat à 200 liter Dunk à 30 liter
Antal 4 – 2 4
Extra lagerkapacitet – – Fat à 60 liter Diverse småförpackningar
Antal – – 3 –
Uppsamlingsvolym [l] 270 270 270 270
Bärförmåga fathylla [kg] 350 – 350/120 –
Fältlast [kg] 1400 820 1060 820
Beställningsnummer 114-698-JY 114-693-JY 114-694-JY 114-696-JY

Typ AWK, för säker lagring av fat, dunkar eller 
småbehållare

Stapelhyllor med uppsamlingskärl av plast

Fathylla typ AWK 1, för 4 fat à 200 liter 
(kannhållare som tillval), 
Artikelnr 114-698-JY

Hyllställ för småbehållare typ AWS 2, 
för lagring av småbehållare, Artikelnr
114-693-JY

PolySafe-uppsamlingskärl av PE, som är resistent mot syra och 
bas, utgör basen i detta hyllsystem. De olika versionerna av de 
förzinkade stapelhyllorna gör det möjligt att skapa individuella 
kombinationer för lagring av 200-liters- och 60-litersfat, för 
plastdunkar på 20–60 liter och för småbehållare.

W Välbeprövad hyllkombination bestående av stapelhylla och uppsamlingskärl
W Robust stålkonstruktion, förzinkad
W Kan transporteras med gaffeltruck
W Uppsamlingskärl av polyeten (PE) med hög kemisk beständighet
W Levereras i delar med monteringsanvisning

Fathylla typ AWK 3, för 3 fat à 60 liter 
och 2 fat à 200 liter, Artikelnr 114-694-JY

Hyllställ för dunkar och småbehållare 
typ AWK 4, för 4 dunkar à 30 liter och 
småbehållare

W Godkänt för lagring av miljöfarliga kemikalier och frätande 
kemikalier som t.ex. syra och bas

W Säker avtappning över det utskjutande uppsamlingskärlet 
av typ PolySafe

Artikelnr 114-696-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/fathylla-awk-1-for-4-fat-a-200-liter-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-114698/114698/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-awk-2-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-2-forzinkade-galler-114693/114693/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-awk-3-for-2-fat-a-200-liter-och-3-fat-a-60-liter-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-114694/114694/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-dunk-och-smabehallareawk-4-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-114696/114696/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-awk-1-for-4-fat-a-200-liter-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-114698/114698/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-awk-2-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-2-forzinkade-galler-114693/114693/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-awk-3-for-2-fat-a-200-liter-och-3-fat-a-60-liter-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-114694/114694/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-dunk-och-smabehallareawk-4-med-uppsamlingskarl-av-polyeten-pe-114696/114696/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Hyllkar för eftermontering

Hyllkar typ RWP 27.11 av polyeten (PE)Hyllkar typ RWP 14.3 av polyeten (PE)

Typ RWP, hyllkar av plast för alla vanliga hyllbredder

 W Hyllkar som ställs under befintliga pallställ
 W Godkänd för lagring av frätande kemikalier som t.ex syror eller baser samt miljöfarliga ämnen
 W Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
 W 100 mm markfrigång för transport och hyllförsörjning med gaffellyftvagn

 W För befintliga hyllsystem som ska byggas om till lager för kemikalier, som uppfyller lagkraven
 W Godkända hyllkar för alla vanliga hyllbredder

För hyllor med hyllbredd [mm] 1400 1800 2200 2700 2700

Typ RWP 14.3 RWP 18.4 RWP 22.5 RWP 27.6 RWP 27.11
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1390 x 1315 x 315 1780 x 1315 x 315 2180 x 1315 x 315 2680 x 1315 x 315 2680 x 1315 x 490
Uppsamlingsvolym [l] 330 400 520 650 1100
Beställningsnummer 201-369-JY 201-370-JY 201-371-JY 201-372-JY 201-373-JY

Artikelnr 201-373-JY

Hyllkar tillverkade av polyetylen (PE) för insättning under befintliga hyllor, tillgängliga i fem dimensioner.

PE-hyllkaren kan utan problem transporteras inom 
företaget med gaffeltruck.

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-491

https://www.denios.se/golvkar-for-hyllstall-av-pe-typ-rwp-14-3-201369/201369/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvkar-for-hyllstall-av-pe-typ-rwp-14-3-201369/201369/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvkar-for-hyllstall-av-pe-typ-rwp-18-4-201370/201370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvkar-for-hyllstall-av-pe-typ-rwp-22-5-201371/201371/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkar-typ-rwp-27-6-av-polyeten-pe-for-hyllor-med-bredd-2-700-mm-201372/201372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvkar-for-hyllstall-av-pe-typ-rwp-27-11-201373/201373/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvkar-for-hyllstall-av-pe-typ-rwp-27-11-201373/201373/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ PRW, hyllkar av stål

Hyllkar typ PRW 33, förzinkat (utan kannhållare)

Hyllkar för eftermontering

Hyllkar typ PRW 43, förzinkat

 W Hyllkar som ställs under befintliga pallställ
 W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
 W Svetsad stålkonstruktion
 W Förzinkat för optimalt korrosionsskydd
 W 100 mm markfrigång för transport och lastning med gaffellyftvagn
 W Syrabeständiga uppsamlingskärl av polyeten (PE) finns som tillval

 W För befintliga hyllsystem som ska byggas om till lager för kemikalier, som uppfyller lagkraven
 W Godkända hyllkar för alla vanliga hyllbredder

För hyllor med hyllbredd [mm] 1400 1800 2200 2700 2700 3300

Typ PRW 33 PRW 43 PRW 53 PRW 65 classic-line 2F classic-line 3F
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1380 x 1300 x 390 1780 x 1300 x 345 2180 x 1300 x 345 2680 x 1300 x 345 2680 x 1300 x 484 3280 x 1300 x 420
Uppsamlingsvolym [l] 490 530 650 810 1200 1200
Beställningsnummer 108-971-JY 108-972-JY 108-973-JY 108-974-JY 260-449-JY 273-997-JY

Tillbehör
Insats av plast för 

uppsamlingskärl
Insats av plast för 

uppsamlingskärl
Insats av plast för 

uppsamlingskärl
Insats av plast för 

uppsamlingskärl
Insats av plast för 

uppsamlingskärl
Insats av plast för 

uppsamlingskärl
Beställningsnummer 114-330-JY 114-332-JY 114-334-JY 114-336-JY 114-437-JY 274-191-JY

Artikelnr 108-971-JY Artikelnr 108-972-JY Artikelnr 273-997-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Syrabeständig insats av polyeten (PE) till 
uppsamlingskärlet kan fås som tillbehör.

Förzinkade hyllkar att skjuta in under befintliga hyllsystem, kan fås i 6 olika mått, som tillval även med PE-inläggskar och galler som avställningsytor.

Hyllkärl classic-line 3F

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/uppsamlingskar-typ-prw-33-av-forzinkat-stal-med-gaffelfickor-for-hyllor-med-bredd-1400-mm-108971/108971/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskar-typ-prw-43-av-forzinkat-stal-med-gaffelfickor-for-hyllor-med-bredd-1800-mm-108972/108972/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskar-typ-prw-53-av-forzinkat-stal-med-gaffelfickor-for-hyllor-med-bredd-2200-mm-108973/108973/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskar-typ-prw-65-av-forzinkat-stal-med-gaffelfickor-for-hyllor-med-bredd-2700-mm-108974/108974/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskar-typcl-av-forzinkat-stal-med-gaffelfickor-for-hyllor-med-bredd-2700-mm-260449/260449/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvkar-classic-line-for-hyllstall-av-forzinkat-stal-for-3300-mm-breda-hyllor-273997/273997/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-for-uppsamlingskarl-for-4-fat-1284x1364x253-114330/114330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-for-uppsamlingskarl-for-4-fat-1279x1759x209-114332/114332/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-for-uppsamlingskarl-for-6-fat-1279x2159x209-114334/114334/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-for-uppsamlingskarl-for-8-fat-1279x2659x209-114336/114336/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyeten-hdpe-for-uppsamlingskarl-bxd-mm-2680-x-1300-114437/114437/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyetylen-pe-hd-for-for-uppsamlingskarl-bxd-mm-3280-x-1300-274191/274191/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskar-typ-prw-33-av-forzinkat-stal-med-gaffelfickor-for-hyllor-med-bredd-1400-mm-108971/108971/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskar-typ-prw-43-av-forzinkat-stal-med-gaffelfickor-for-hyllor-med-bredd-1800-mm-108972/108972/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvkar-classic-line-for-hyllstall-av-forzinkat-stal-for-3300-mm-breda-hyllor-273997/273997/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Vid lagring av brandfarliga vätskor kräver lagen ett uppsam-
lingskärl, som har en tillräcklig uppsamlingsvolym enligt 
lagstadgade krav.

Hyllkar typ SRW av lackerat stål

Hyllkar för uppläggning på hyllkonsoler

       

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop
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Befintlig hylla måste förses med uppsamlingskärl när 
miljöfarliga ämnen ska lagras. Vi kan hjälpa dig att välja en 
optimal storlek på karen för din hylla.

Hyllkar för uppläggning på hyllkonsoler

Typ SRW, hyllkar av stål

Typ KRW, hyllkar av plast

 W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga 
kemikalier

 W Svetsad stålkonstruktion
 W Korrosionsskydd i form av lackering i hög kvalitet, enzianblå (RAL 5010)
 W Hyllkaren ligger på hyllkonsolerna och kan tack vare denna konstruktion 
inte falla ned.

 W löstagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta

 W Hög beständighet mot frätande kemikalier som t.ex. syra och bas
 W Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
 W Hyllkaren ligger på hyllkonsolerna och kan tack vare denna konstruktion 
inte falla ned.

 W Löstagbart galler, av stål eller plast

Typ* SRW 18.8 SRW 18.11 SRW 26.8 SRW 26.11 SRW 27.8 SRW 27.11 KRW 18.11 KRW 18.11 KRW 27.11 KRW 27.11

Material stål stål stål stål stål stål plast plast plast plast
Gallerdurk** förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat förzinkat av plast förzinkat av plast
Bredd utvändigt [mm] 1780 1780 2580 2580 2680 2680 1780 1780 2680 2680
Djup utvändigt [mm] 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Djup invändigt [mm] 650 900 650 900 650 900 900 900 900 900
Höjd utvändigt [mm] 245 185 185 145 175 140 250 275 190 215
Uppsamlingsvolym [l] 220 220 220 220 220 220 235 235 235 235
Total bärförmåga [kg] 2000 2000 3000 3000 3000 3000 800 800 800 800
Beställningsnummer 115-105-JY 115-106-JY 115-107-JY 115-109-JY 115-110-JY 115-111-JY 179-585-JY 179-586-JY 179-587-JY 179-588-JY

*På förfrågan kan vi även leverera kar med större uppsamlingsvolym och / eller måttbeställningar.
**Plastgaller för lagring av behållare på pall

 W För befintliga hyllsystem som enkelt och ekonomiskt ska byggas 
om till lager för kemikalier, som uppfyller lagkraven

 W Hyllkar för upphängning i pallställ, därmed mycket 
utrymmessnålt

 W För befintliga hyllsystem som enkelt och ekonomiskt ska byggas 
om till lager för kemikalier, som uppfyller lagkraven

 W Hyllkar för upphängning i pallställ, därmed mycket utrymmessnålt

Hyllkar KRW av plast

Hyllkar typ SRW av stål

A = Invändig bredd 
B = invändigt djupt, 
C = utvändigt djup

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-558

https://www.denios.se/hyllkar-srw-18-8-stal-lackerat-forzinkat-galler-for-hyllor-med-bredd-1800-mm-115105/115105/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkar-srw-18-11-stal-lackerat-forzinkat-galler-for-hyllor-med-bredd-1800-mm-115106/115106/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkar-srw-26-8-stal-lackerat-forzinkat-galler-for-hyllor-med-bredd-2600-mm-115107/115107/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkar-srw-26-11-stal-lackerat-forzinkat-galler-for-hyllor-med-bredd-2600-mm-115109/115109/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkar-srw-27-8-stal-lackerat-forzinkat-galler-for-hyllor-med-bredd-2700-mm-115110/115110/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkar-srw-27-11-stal-lackerat-forzinkat-galler-for-hyllor-med-bredd-2700-mm-115111/115111/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkar-krw-18-11-polyetylen-pe-forzinkat-galler-for-hyllor-med-bredd-1800-mm-179585/179585/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkar-krw-18-11-polyetylen-pe-galler-av-pe-for-hyllor-med-bredd-1800-mm-179586/179586/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkar-krw-27-11-polyetylen-pe-forzinkat-galler-for-hyllor-med-bredd-2700-mm-179587/179587/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkar-krw-27-11-polyetylen-pe-galler-av-pe-for-hyllor-med-bredd-2700-mm-179588/179588/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ PR 18.25 PR 18.37 PR 27.25 PR 27.37 PR 33.25 PR 33.37

Lagringskapacitet europapallar 4 6 6 9 6 9
Lagringskapacitet alternativ kemipallar 2 3 4 6 6 9
Hylldimensioner B x D [mm] 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 3300 x 1100 3300 x 1100
Lastförmåga per hylla [kg] 2200 2200 3540 3540 3780 3430
Uppsamlingsvolym [l] 530 530 800 800 1250 1250
Antal lagerplan 2 3 2 3 2 3
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 2025 x 1300 x 2700 2025 x 1300 x 3800 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800 3500 x 1300 x 2700 3500 x 1300 x 3800
Beställningsnummer 266-311-JY 266-313-JY 199-629-JY 199-631-JY 199-723-JY 199-725-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1925 x 1300 x 2700 1925 x 1300 x 3800 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800 3400 x 1300 x 2700 3400 x 1300 x 3800
Beställningsnummer 266-312-JY 266-314-JY 199-630-JY 199-632-JY 199-724-JY 199-726-JY

Tillbehör
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Beställningsnummer 200-237-JY 200-237-JY 120-232-JY 120-232-JY 145-616-JY 145-616-JY

Pallställ med uppsamlingskärl

Pallhylla typ PR, med uppsamlingskärl av stål

W Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, 
rödorange (RAL 2001)

W Konsolerna kan ställas in i höjdled i steg om 
50 mm

W Genomglidningssäkring på varje lagerplan
W Förzinkat uppsamlingskärl i stål
W 100 mm markfrigång som förebygger korrosion
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning

Pallhylla typ PR 33.25, 
grundutförande (utan skyddshörn), 
Artikelnr 199-723-JY

W Godkänt för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och för miljöfarliga ämnen

Alla hyllor är förzinkade för 
optimalt korrosionsskydd

Med galler (fi nns som tillbehör) går det även att 
ställa in enskilda behållare, gallerboxar eller 
fatbockar för liggande fatlagring.

Pallhylla typ PR 27.37, bestående 
av grunddel och påbyggnadsdel.

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/pallstall-pr-18-25-for-4-euro-eller-2-kemipallar-med-2-hyllplan-grundutforande-266311/266311/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-18-37-for-6-euro-eller-3-kemipallar-med-3-hyllplan-grundutforande-266313/266313/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-27-25-for-6-euro-eller-4-kemipallar-med-2-hyllplan-grundutforande-199629/199629/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-27-37-for-9-euro-eller-6-kemipallar-med-3-hyllplan-grundutforande-199631/199631/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-33-25-for-6-euro-eller-6-kemipallar-eller-6-ibc-med-2-hyllplan-grundutforande-199723/199723/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-33-37-for-9-euro-eller-9-kemipallar-med-3-hyllplan-grundutforande-199725/199725/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-18-25-for-4-euro-eller-2-kemipallar-med-2-hyllplan-pabyggnadsutforande-266312/266312/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-18-37-for-6-euro-eller-3-kemipallar-med-3-hyllplan-pabyggnadsutforande-266314/266314/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-27-25-for-6-euro-eller-4-kemipallar-med-2-hyllplan-pabyggnadsutforande-199630/199630/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-27-37-for-9-euro-eller-6-kemipallar-med-3-hyllplan-pabyggnadsutforande-199632/199632/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-33-25-for-6-euro-eller-6-kemipallar-eller-6-ibc-med-2-hyllplan-pabyggnadsutforande-199724/199724/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-33-37-for-9-euro-eller-9-kemipallar-med-3-hyllplan-pabyggnadsutforande-199726/199726/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-1260-x-1765-ma-40-x-30-ts35-2-fast-med-clips-200237/200237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-1260-x-1765-ma-40-x-30-ts35-2-fast-med-clips-200237/200237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-avstallningsyta-for-pallhylla-po-27-120232/120232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-avstallningsyta-for-pallhylla-po-27-120232/120232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-for-pallhylla-po-33-145616/145616/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-for-pallhylla-po-33-145616/145616/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-pr-33-25-for-6-euro-eller-6-kemipallar-eller-6-ibc-med-2-hyllplan-grundutforande-199723/199723/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ PRP 18.25 PRP 18.37 PRP 27.25 PRP 27.37 PRP 27.27 PRP 27.44

Lagringskapacitet europapallar 4 6 6 9 6 9
Lagringskapacitet alternativ kemipallar 2 3 4 6 4 6
Hylldimensioner B x D [mm] 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100
Lastförmåga per hylla [kg] 2200 2200 3540 3540 3540 3540
Uppsamlingsvolym [l] 450 450 730 730 1230 1230
Antal lagerplan 2 3 2 3 2 3
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 2025 x 1315 x 2700 2025 x 1315 x 3800 2900 x 1315 x 2700 2900 x 1315 x 3800 2900 x 1315 x 2700 2900 x 1315 x 4400
Beställningsnummer 266-315-JY 266-317-JY 201-625-JY 201-627-JY 201-633-JY 201-635-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1925 x 1315 x 2700 1925 x 1315 x 3800 2800 x 1315 x 2700 2800 x 1315 x 3800 2800 x 1315 x 2700 2800 x 1315 x 4400
Beställningsnummer 266-316-JY 266-318-JY 201-626-JY 201-628-JY 201-634-JY 201-636-JY

Tillbehör
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Gallerhylla/hyllplan, 

förzinkade
Beställningsnummer 200-237-JY 200-237-JY 120-232-JY 120-232-JY 120-232-JY 120-232-JY

Pallställ med uppsamlingskärl

Pallhylla typ PRP, med uppsamlingskärl av plast

Påkörningsskyddshörn

Pallhylla typ PRP 27.44, grundutförande, 
Artikelnr 201-635-JY

W Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, rödorange (RAL 2001)
W Konsolerna höjdjusterbara genom 50 mm hålning
W Genomglidningssäkring på varje lagerplan
W Uppsamlingskärl av polyetylen (PE)
W 100 mm markfrigång för enkel transport
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning

Pallhylla typ PRP 27.27, grundutförande, 
Artikelnr 201-633-JY

W Godkänt för lagring av frätande kemikalier, t.ex. syror och bas, och andra miljöfarliga kemikalier

Alla hyllor är förzinkade för 
optimalt korrosionsskydd

För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 5 år 

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40-.22-491

Artikelnr 203-606-JY

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-55

https://www.denios.se/pallstall-prp-18-25-for-4-euro-eller-2-kemipallar-med-2-hyllplan-grundutforande-266315/266315/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-18-37-for-6-euro-eller-3-kemipallar-med-3-hyllplan-grundutforande-266317/266317/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-27-25-for-6-euro-eller-4-kemipallar-med-2-hyllplan-grundutforande-201625/201625/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-27-37-for-9-euro-eller-6-kemipallar-med-3-hyllplan-grundutforande-201627/201627/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-27-27-for-6-euro-eller-4-kemipallar-eller-4-ibc-med-2-hyllplan-grundutforande-201633/201633/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-27-44-for-9-euro-eller-6-kemipallar-eller-6-ibc-med-3-hyllplan-grundutforande-201635/201635/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-18-25-for-4-euro-eller-2-kemipallar-med-2-hyllplan-pabyggnadsutforande-266316/266316/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-18-37-for-6-euro-eller-3-kemipallar-med-3-hyllplan-pabyggnadsutforande-266318/266318/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-27-25-for-6-euro-eller-4-kemipallar-med-2-hyllplan-pabyggnadsutforande-201626/201626/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-27-37-for-9-euro-eller-6-kemipallar-med-3-hyllplan-pabyggnadsutforande-201628/201628/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-27-27-for-6-euro-eller-4-kemipallar-eller-4-ibc-med-2-hyllplan-pabyggnadsutforande-201634/201634/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-27-44-for-9-euro-eller-6-kemipallar-eller-6-ibc-med-3-hyllplan-pabyggnadsutforande-201636/201636/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-1260-x-1765-ma-40-x-30-ts35-2-fast-med-clips-200237/200237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-1260-x-1765-ma-40-x-30-ts35-2-fast-med-clips-200237/200237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-avstallningsyta-for-pallhylla-po-27-120232/120232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-avstallningsyta-for-pallhylla-po-27-120232/120232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-avstallningsyta-for-pallhylla-po-27-120232/120232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-avstallningsyta-for-pallhylla-po-27-120232/120232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-27-44-for-9-euro-eller-6-kemipallar-eller-6-ibc-med-3-hyllplan-grundutforande-201635/201635/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-prp-27-27-for-6-euro-eller-4-kemipallar-eller-4-ibc-med-2-hyllplan-grundutforande-201633/201633/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Kombihyllor

Kombihyllor – det multifunktionella lagersystemet

Ramdjup: 1 100 mm 1 300 mm

Ramhöjd: 2 700 mm 
3 300 mm 3 800 mm 
4 400 mm

Fri bredd: 1 400 mm, 
2 700 mm, 3 300 mm

Kombihyllor typ S, för stående 
fatlagring

Kombihyllor typ L, för 
liggande fatlagring

Kombihyllor typ K, för IBC-
lagring

Kombinationshylla typ S, för upp till 24 fat à 200 liter Kombihylla typ L, för upp till 12 fat à 200 liter

Kombihyllor kan sättas samman efter behov. Oavsett om det gäller IBC-lagring, stående eller liggande fatlagring: Du 
får maximal lagerkapacitet påminsta utrymme. Samtliga hyllor är godkända för lagring av miljöfarliga ämnen. Från 
och med hyllbredd på 2 700 mm, dessutom för lagring avbrandfarliga vätskor (H224-226).

W Kombinera din individuella hylla av grund- och påbyggnadsdelar

Kombihylla typ K, för upp till 6 IBC à 1000 liter

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Konsoler med rödorange (RAL 2001) pulverlackering, kan ställas in i höjdled i 50 mm-steg
Uppsamlingskärl av stål, lackerat eller förzinkat
Införingsplåtar, runt om på 3 sidor per plan, finns som tillval (typ K, typ S)
Förzinkade fathyllor med genomlastningsskydd (typ L)
Varmförzinkat galler som avställningsyta (typ K, typ S)
Förzinkad hyllram
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Kombihyllor

Typ K, för IBC-lagring

Kombihylla typ 3 K6-I, grunddel (införingsplåtar och 
skyddshörn fi nns som tillval), Artikelnr 199-729-JY

Combi-hyllor typ K för säker lagring av upp till 6 IBC à 1 000 liter hör till de hyllor som är populärast hos våra kunder. De är mycket stabila 
och har hög bärförmåga. Kombinera även en kemikaliehylla och sätt ihop grund- och påbyggnadsdelar från dessa båda hylltyper enligt dina 
behov.

Påkörningsskyddshörn

Typ* 3 K4-I.13 3 K6-I

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 4 6
Hylldimensioner B x D [mm] 2700 x 1300 3300 x 1300
Lastförmåga per hylla [kg] 3000 3250
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg] 4000 6000
Uppsamlingsvolym [l] 1200 1250
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad 209-420-JY 199-730-JY
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: förzinkat 209-422-JY 199-732-JY
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad 209-419-JY 199-729-JY
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: förzinkat 209-421-JY 199-731-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Insats av plast för uppsamlingskärl 114-437-JY 180-335-JY
Beställningsnummer Sats införingsplåtar per hyllplan 281-842-JY 281-843-JY

*Kombihyllorna på denna sida kan kombineras

Alla hyllor är 
förzinkade för optimalt 
korrosionsskydd

För lagring av syra och bas rekommenderas en 
plastinsats för uppsamlingskärl, se tabellen 
”Tillbehör”.

Kombihylla typ 3 K6-I, grunddel i kombination 
med kombihylla typ 3 K4-I.13 och påbyggnadsdel 
(införingsplåtar och skyddshörn fi nns som tillval)

För beställning ring: 036-39 56 60

W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, rödorange (RAL 2001)
W Lagerplan med flyttbara, förzinkade gallerhyllplan, den nedersta med uppsamlingskärl.
W Förzinkade införingsplåtar, runt om på 3 sidor per plan, finns som tillval
W Lämplig för inställning av euro- eller kemipallar
W Konsolerna kan ställas in i höjdled i steg om 50 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning

Artikelnr 203-606-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/kombihylla-3-k6-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-6-ibc-a-1000-l-grundutforande-199729/199729/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k4-i-13-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-4-st-ibc-a1000-l-pabyggnadsdel-209420/209420/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k6-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-6-ibc-a-1000-l-pabyggnadsutforande-199730/199730/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k4-i-13-med-forzinkat-uppsamlingskarl-pabyggnadsdel-209422/209422/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k6-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-6-ibc-a-1000-liter-pabyggnadsutforande-199732/199732/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k4-i-13-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-4-st-ibc-a1000-l-grundutforande-209419/209419/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k6-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-6-ibc-a-1000-l-grundutforande-199729/199729/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k4-i-13-med-forzinkat-uppsamlingskarl-grunddel-209421/209421/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k6-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-6-ibc-a-1000-liter-grundutforande-199731/199731/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-av-polyeten-hdpe-for-uppsamlingskarl-bxd-mm-2680-x-1300-114437/114437/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syrabestandig-insats-for-uppsamlingskarl-av-polyetylen-pe-bxd-mm-3280-x-1300-180335/180335/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-inforingsplatar-for-kombihyllor-med-en-hyllbredd-pa-2700-och-ett-hylldjup-pa-1300-mm-281842/281842/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-inforingsplatar-for-kombihyllor-med-en-hyllbredd-pa-3300-och-ett-hylldjup-pa-1300-mm-281843/281843/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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INNOVATION

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

Kombihyllor

Typ K, för IBC-lagring

Kombihylla typ 4 K6-I, grunddel med lackerat uppsamlingskärl 
(införingsplåtar och skyddshörn fi nns som tillval), Artikelnr 200-023-JY

Kombihylla typ 3 K4-I, grunddel med förzinkat uppsamlingskärl (införingsplåtar 
och skyddshörn fi nns som tillval), Artikelnr 199-647-JY

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

Alla hyllor är förzinkade för optimalt korrosionsskydd

W Godkänd för förvaring av miljöfarliga ämnen. Modeller med bredd på 
2 700 mm eller större är även godkända för passiv lagring av brandfarliga 
vätskor (H224–226)

W Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, rödorange (RAL 2001)
W Lagerplan med uttagbara, förzinkade gallerdurkar, den understa med 

uppsamlingskärl.

W Förzinkade införingsplåtar, runt om på 3 sidor per plan, finns som tillval
W Lämplig för inställning av euro- eller kemipallar
W Konsolerna kan ställas in i höjdled i steg om 50 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

se sidan

418-419

https://www.denios.se/kombihylla-4-k6-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-6-ibc-a-1000-liter-grundutforande-200023/200023/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k4-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-4-ibc-a-1000-liter-grundutforande-199647/199647/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ 3 K2-I 3 K4-I 4 K6-I

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 2 4 6
Hylldimensioner B x D [mm] 1400 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100
Lastförmåga per hylla [kg] 1400 3000 3000
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg] 2000 4000 4000
Uppsamlingsvolym [l] 1120 1200 1200
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1500 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 4400
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad 201-877-JY 199-658-JY 200-024-JY
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1500 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 4400
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: förzinkat 201-879-JY 199-648-JY 200-026-JY
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1600 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 4400
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad 201-876-JY 199-657-JY 200-023-JY
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1600 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 4400
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: förzinkat 201-878-JY 199-647-JY 200-025-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Uppsättning införingsplåtar per hyllplan – 281-841-JY 281-841-JY
Beställningsnummer Sats införingsplåtar 3 K2-I, för 2 hyllplan 281-844-JY – –Artikelnr 203-606-JY

Kombihyllor

Påkörningsskyddshörn

Kombihylla typ 3 K4-I, grunddel med lackerat 
uppsamlingskärl (införingsplåtar och skyddshörn 
fi nns som tillval), Artikelnr 199-657-JY

Kombihylla 3 K2-I, grunddel 
med lackerat uppsamlingskärl 
(införingsplåtar fi nns som tillval), 
Artikelnr 201-876-JY

För lagring av syra och 
bas rekommenderas 
en plastinsats för 
uppsamlingskärl, se 
tabellen ”Tillbehör”.

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/kombihylla-3-k2-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-2-ibc-a-1000-liter-pabyggnadsutforande-201877/201877/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k4-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-4-ibc-a-1000-liter-pabyggnadsutforande-199658/199658/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-4-k6-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-6-ibc-a-1000-liter-pabyggnadsutforande-200024/200024/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k2-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-2-ibc-a-1000-liter-pabyggnadsutforande-201879/201879/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k4-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-4-ibc-a-1000-liter-pabyggnadsutforande-199648/199648/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-4-k6-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-6-ibc-a-1000-liter-pabyggnadsutforande-200026/200026/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k2-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-2-ibc-a-1000-liter-grundutforande-201876/201876/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k4-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-4-ibc-a-1000-liter-grundutforande-199657/199657/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-4-k6-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-6-ibc-a-1000-liter-grundutforande-200023/200023/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k2-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-2-ibc-a-1000-liter-grundutforande-201878/201878/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k4-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-4-ibc-a-1000-liter-grundutforande-199647/199647/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-4-k6-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-6-ibc-a-1000-liter-grundutforande-200025/200025/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-inforingsplatar-for-kombihyllor-med-en-hyllbredd-pa-2700-och-ett-hylldjup-pa-1100-mm-281841/281841/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-inforingsplatar-for-kombihyllor-med-en-hyllbredd-pa-2700-och-ett-hylldjup-pa-1100-mm-281841/281841/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/komplett-sats-inforingsplatar-for-kombihyllor-3k2-i-281844/281844/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k4-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-4-ibc-a-1000-liter-grundutforande-199657/199657/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-k2-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-2-ibc-a-1000-liter-grundutforande-201876/201876/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Kombihyllor

För förvaring av liggande fat

W Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, rödorange (RAL 2001)
W Förzinkad fatlagring med genomglidningssäkring
W Konsolerna kan ställas in i höjdled i steg om 50 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning

Kombihylla typ 3 L12-I, 
grundutförande (kannhållare som 
tillval), Artikelnr 199-655-JY

Kannhållare av stål, mått 
B x D x H (mm): 280 x 270 x 300 , 
Artikelnr 114-543-JY

Rullstöd för liggande fatlagring, 
Artikelnr 114-542-JY

Fatstöd med gaffelfickor, inkl. 
spännanordning, 
Artikelnr 200-459-JY

Insats av plast för uppsamlingskärl, 
Artikelnr 115-537-JY

W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier

Typ 2 L8-I 3 L12-I

Lagringskapacitet fat à 200 liter 8 12
Hylldimensioner B x D [mm] 2700 x 1100 2700 x 1100
Lastförmåga per hylla [kg] 1400 1400
Bärförmåga fathylla [kg] 350 350
Uppsamlingsvolym [l] 660 660
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3300
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad 199-653-JY 199-655-JY
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3300
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: förzinkat 199-643-JY 199-645-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3300
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad 199-654-JY 199-656-JY
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3300
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: förzinkat 199-644-JY 199-646-JY

Tillbehör
Insats av plast för 
uppsamlingskärl

Insats av plast för 
uppsamlingskärl

Beställningsnummer 115-537-JY 115-537-JY

Alla hyllor är 
förzinkade för optimalt 
korrosionsskydd

Kombihylla typ 2 L8-I, grunddel, för liggande fatlagring i kombination med 
kombihylla typ 2 S16-I, påbyggnadsdel, för stående fatlagring (införingsplåtar, 
skyddshörn och kannhållare som tillval)

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/kombihylla-3-l12-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-12-fat-a-200-liter-liggande-grunddel-199655/199655/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-for-uppsamlingskarl-av-plast-for-kombihylla-volym-480-liter-115537/115537/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-2-l8-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-8-fat-a-200-l-liggande-grundutforande-199653/199653/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-l12-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-12-fat-a-200-liter-liggande-grunddel-199655/199655/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-2-l8-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-8-fat-a-200-liter-liggande-grunddel-199643/199643/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-l12-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-12-fat-a-200-liter-liggande-grunddel-199645/199645/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-2-l8-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-8-fat-a-200-liter-liggande-pabyggnadsdel-199654/199654/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-l12-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-12-fat-a-200-liter-liggande-pabyggnadsdel-199656/199656/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-2-l8-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-8-fat-a-200-liter-liggande-pabyggnadsdel-199644/199644/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-3-l12-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-12-fat-a-200-liter-liggande-pabyggnadsdel-199646/199646/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-for-uppsamlingskarl-av-plast-for-kombihylla-volym-480-liter-115537/115537/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-for-uppsamlingskarl-av-plast-for-kombihylla-volym-480-liter-115537/115537/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För lagring av syra och 
bas rekommenderas 
en plastinsats för 
uppsamlingskärl, se 
tabellen ”Tillbehör”.

Alla hyllor är förzinkade för 
optimalt korrosionsskydd

Kombihyllor

Typ S, för lagring av stående fat

Kombihylla typ 4 S24-I, grunddel 
(införingsplåtar och skyddshörn 
finns som tillval), 
Artikelnr 199-651-JY

Påkörningsskyddshörn

Typ 2 S16-I 4 S24-I

Lagringskapacitet fat à 200 liter 16 24
Hylldimensioner B x D [mm] 2700 x 1100 2700 x 1100
Lastförmåga per hylla [kg] 3000 3250
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg] 2000 2000
Uppsamlingsvolym [l] 673 673
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad 199-650-JY 199-652-JY
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: förzinkat 199-640-JY 199-642-JY
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad 199-649-JY 199-651-JY
Utvändiga mått B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: förzinkat 199-639-JY 199-641-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Insats av plast för uppsamlingskärl 115-537-JY 115-537-JY
Beställningsnummer Uppsättning införingsplåtar per hyllplan 281-841-JY 281-841-JY

Kombihylla typ 2 S16-I, grunddel med påbyggnadselement, 
lämplig för lagring av stående fat direkt på gallret eller på 
europa- eller kemipallar (införingsplåtar och skyddshörn 
finns som tillval)

För beställning ring: 036-39 56 60

W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
W Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, rödorange (RAL 2001)
W Lagerplan med flyttbara, förzinkade gallerhyllplan, den nedersta med uppsamlingskärl.
W Förzinkade införingsplåtar, runt om på 3 sidor per plan, finns som tillval
W Lämplig för inställning av euro- eller kemipallar
W Konsolerna kan ställas in i höjdled i steg om 50 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning

Artikelnr 203-606-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/kombihylla-4-s24-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-24-fat-a-200-liter-staende-grundutforande-199651/199651/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-2-s16-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-16-fat-a-200-liter-staende-pabyggnadsutforande-199650/199650/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-4-s24-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-24-fat-a-200-liter-staende-pabyggnadsutforande-199652/199652/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-2-s16-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-16-fat-a-200-l-staende-pabyggnadsutforande-199640/199640/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-4-s24-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-24-fat-a-200-l-staende-pabyggnadsutforande-199642/199642/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-2-s16-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-16-fat-a-200-liter-staende-grundutforande-199649/199649/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-4-s24-i-med-lackerat-uppsamlingskarl-for-24-fat-a-200-liter-staende-grundutforande-199651/199651/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-2-s16-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-16-fat-a-200-liter-staende-grundutforande-199639/199639/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombihylla-4-s24-i-med-forzinkat-uppsamlingskarl-for-24-fat-a-200-liter-staende-grundutforande-199641/199641/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-for-uppsamlingskarl-av-plast-for-kombihylla-volym-480-liter-115537/115537/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-for-uppsamlingskarl-av-plast-for-kombihylla-volym-480-liter-115537/115537/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-inforingsplatar-for-kombihyllor-med-en-hyllbredd-pa-2700-och-ett-hylldjup-pa-1100-mm-281841/281841/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-inforingsplatar-for-kombihyllor-med-en-hyllbredd-pa-2700-och-ett-hylldjup-pa-1100-mm-281841/281841/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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ETT PASSANDE SKÅP I BARA 3 STEG.

KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

Köpguider och rådgivning: 
10 tips till dig som ska 
köpa kemikalieskåp.

www.denios.se/tips

Det är egenskaperna hos ämnet du ska förvara som avgör vilket skåp du behöver använda.

I de flesta fall ger ett brandklassat kemikalieskåp det bästa skyddet för brandfarliga vätskor.  För förvaring av 
miljöfarliga kemikalier räcker det normalt med ett vanligt kemikalieskåp. Alkaliska vätskor, syror och baser förvaras 
säkert i våra miljöskåp för syror och baser. De här tre produktserierna är kärnan i DENIOS skåputbud och kan användas 
för förvaring av många olika ämnen. Vårt sortiment omfattar även lösningar för mindre mängder, för kombinerad 
förvaring av kemikalier eller förvaring av kemikalier på fat. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.

Vilken typ av skåp krävs?1

Brandsäkra 
kemikalieskåp

Miljöskåp för syror 
och baser

Kemikalieskåp

Det stora urvalet av säkerhetsskåp gör det inte alltid så enkelt att välja rätt produkt. Vi visar hur du väljer 
en passande modell som passar dina behov i tre steg.

z. B. für entzündbare Flüssigkeiten t.ex. för brandfarliga vätskor t.ex. för alkaliska vätskor, 
syror och baser



113Rådgivning: 036-39 56 60

Den senaste nyheten inom 
brandsäkra skåp: Det 
utdragbara brandklassade 
kemikalieskåpet Scoper – en 
otroligt yteffektiv lösning 
som passar varje arbetsplats. 
Nyfiken? Läs mer om Scoper 
på sidan 158.

Vilka dimensioner och vilken kapacitet måste skåpet ha?

Vilken utrustning behövs?2

3

Teknisk ventilation 
Beroende på modell har brandsäkra skåp naturlig 
avluftning eller frånluftsanslutningar för ventilation till 
utsidan. Med DENIOS adapter går det dessutom att 
säkerställa teknisk ventilation till en rimlig kostnad utan 
att man behöver installera dyra frånluftssystem och 
införa explosionsskyddande åtgärder.

Behovsanpassat dörrutförande 

Manuellt manövrerade pardörrar (enkeldörr eller pardörr) 
är de vanligaste varianterna. Som platsbesparande 
lösning när det fi nns begränsat med utrymme kan vi även 
erbjuda model ler med vikdörrar, skjutdörrar, jalusier eller 
utdragbara hyllor.

Genomtänkt indelning av de olika facken

Extra hyllor, uppsamlingskärl och golvkärl kan konfi gu-
reras beroende på modell, resp. fås som tillval. 

Effektivt skydd mot läckage

Uppsamlingskärl av stål eller plast används i alla typer 
av brandsäkra skåp för brandfarliga vätskor, icke brand-
farliga kemikalier eller vid korrosiva ämnen som syror 
och baser.

Ska skåpet vara underkörbart?

Med en sockel kan man enkelt köra in gaffl  arna på en 
gaff ellyftvagn eller gaff eltruck under skåpet 
för att transportera skåpet internt i verksamheten.

Beroende på volymerna som ska förvaras och den yta som finns tillgänglig där kemikalierna ska användas väljer kunden 
som regel mellan ett klassiskt skåp, som kan placeras bredvid arbetsbänken eller arbetsbordet (kan fås i olika bredd 
beroende på modell), ett underskåp eller ett väggskåp som skruvas fast direkt på väggen. Om du förutom småbehållare 
även vill kunna lagra fat i arbetslokalen, kan du använda ett fatskåp som är speciellt utformat för förvaring av 
200-litersfat. 

Sök inte! Hitta!

Med några få klick hittar du passande skåp!
Underlätta valprocessen! Med vår produktväljare 
för kemikalieskåp hittar du det du behöver - snabbt 
och säkert.

Vi ger dig gärna råd!

036-39 56 60

Vill ni stå på den säkra sidan?
Använd er av vår rådgivning! För aktiv lagring av 
brandfarliga ämnen erbjuder vi brandklassade 
miljöcontainers med bekväma utrymmen och 
tillhörande säkerhetsutrustning.

denios.shop/skåp



Typ CS 104 Protect CS 102 Protect

Utrustning 3 uppsamlingskärl, 1 golvkar 1 uppsamlingskärl, 1 golvkar
Dörrmodell slagdörr slagdörr
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1000 x 500 x 1950 1000 x 500 x 1100
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg] 75 75
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l] 20 20
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 30 30
Beställningsnummer 201-960-JY 202-147-JY
Tillbehör

Beställningsnummer extra uppsamlingskärl 273-934-JY 206-324-JY
Beställningsnummer PE-karinsats för uppsamlingskärl 274-022-JY 207-326-JY
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar 273-935-JY 202-146-JY
Beställningsnummer PE-karinsats för bottenkar 274-005-JY 207-325-JY

Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

114

1

www.denios.se/shop

FAVORIT
Artikelnr 201-960-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieskåp Protect, med pardörrar och uppsamlingskärl

Kemikalieskåp

Säker och korrekt lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen

W Slagdörrar med säkerhetslås och täckta låsstänger
W Fullt utrustat med uppsamlingskärl
W Stabil stålkonstruktion, testat och godkänt golvkar 
W Höjdinställbara uppsamlingskärl

W Stomme av tunn stålplåt med robust strukturlackering i hög kvalitet, 
stommen gentianablå (RAL 5010), dörrarna ljusgrå (RAL 7035)

W Permanent luftväxling genom ventilationsgaller i dörrarna
W Levereras komplett monterad

Uppsamlingskärlen som kan justeras på 
höjden är tätsvetsade och tar upp eventuellt 
spill på säkert sätt, typ CS 104. 

Den praktiska höjden på 1 100 mm (typ CS 102) 
gör att skåpet kan ställas upp t.ex. under fönster 
eller hyllor.

https://www.denios.se/kemikalieskap-protect-cs-104-med-pardorrar-inkl-golvkarl-och-3-hyllkarl-201960/201960/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskap-protect-cs-102-med-pardorrar-inkl-golvkar-och-1-uppsamlingskarl-202147/202147/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-forzinkat-for-kemikalieskap-protect-inkl-fastmaterial-typ-s-273934/273934/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-kemikalieskap-protect-inkl-fastmaterial-206324/206324/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-plast-for-uppsamlingskarl-till-kemikalieskap-as-274022/274022/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-polyeten-pe-for-uppsamlingskarl-till-miljoskap-protect-typ-a-207326/207326/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-forzinkad-for-golvkar-och-uppsamlingskarl-typ-s-273935/273935/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-forzinkad-for-cs-102-104-202146/202146/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-plast-for-golvkar-till-kemikalieskap-bs-274005/274005/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-polyeten-pe-for-golvkar-till-miljoskap-easy-typ-b-207325/207325/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskap-protect-cs-104-med-pardorrar-inkl-golvkarl-och-3-hyllkarl-201960/201960/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ CS 104G View

Utrustning 3 uppsamlingskärl, 1 golvkar
Dörrmodell Pardörr med glasinsats
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1000 x 500 x 1950
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg] 75
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l] 20
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 30
Beställningsnummer 219-291-JY
Tillbehör

Beställningsnummer extra uppsamlingskärl 206-324-JY
Beställningsnummer PE-karinsats för uppsamlingskärl 207-326-JY
Beställningsnummer PE-karinsats för bottenkar 207-325-JY
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar 202-146-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

BESTÄLL SAMTIDIGT

INNOVATION

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av 
farliga ämnen

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieskåp

Kemikalieskåp View
Akrylglasdörrar för snabb översikt

Insatser av perforerad plåt 
skyddar lagervarorna mot 
ev. vätskeläckage (kan inte 
användas i kombination 
med PE-inläggskar).

PE-inläggskar för säker 
lagring av frätande vätskor.

Utseende och säkerhet i perfekt 
kombination – kemikalieskåpet View 
har en stabil stålplåtskonstruktion 
kombinerad med dörrar med 
akrylglasinsatser.

För beställning ring: 036-39 56 60

se sidan

418-419

https://www.denios.se/kemikalieskap-view-fonsterdorrar-med-botten-och-uppsamlingskarl-typ-cs-104-g-219291/219291/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-kemikalieskap-protect-inkl-fastmaterial-206324/206324/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-polyeten-pe-for-uppsamlingskarl-till-miljoskap-protect-typ-a-207326/207326/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-polyeten-pe-for-golvkar-till-miljoskap-easy-typ-b-207325/207325/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-forzinkad-for-cs-102-104-202146/202146/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

116

1

www.denios.se/shop

BESTÄLL SAMTIDIGTTyp CS 103

Utrustning 3 hyllplan, 1 golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1000 x 500 x 1950
Bärförmåga hyllplan [kg] 75
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 30
Beställningsnummer 201-936-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra hyllplan 273-937-JY
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar 273-935-JY
Beställningsnummer PE-karinsats för bottenkar 274-005-JY

Kemikalieskåp

W Slagdörrar med säkerhetslås och täckta 
låsstänger

W Stomme av tunn stålplåt med robust 
strukturlackering i hög kvalitet, stommen 
gentianablå (RAL 5010), dörrarna ljusgrå 
(RAL 7035)

W Permanent luftväxling genom 
ventilationsgaller i dörrarna

W Levereras komplett monterad
W Utrustat med 3 hyllplan (höjdinställbara i 

steg om 25 mm) och certifierat golvkar

För säker och lagenlig lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor 
och giftiga ämnen i arbetsutrymmen

Kemikalieskåp Easy, med pardörrar

W Inkl. dokumentförvaring

Insatser av perforerad plåt skyddar 
lagervarorna mot ev. vätskeläckage 
(kan inte användas i kombination med 
PE-inläggskar).

PE-inläggskar för säker lagring av 
frätande vätskor.

Kemikalieskåp Easy – allroundmodellen för verkstad och laboratorium. Kombinationen av 
hyllplan och golvkar ger ett säkert lagringsutrymme precis intill arbetsplatsen. Den beprövade allroundmodellen för kostnadseff ektiv 

förvaring.

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/kemikalieskap-easy-cs-103-med-pardorrar-inkl-golvkar-och-3-hyllplan-201936/201936/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-forzinkat-for-kemikalieskap-easy-inkl-fastmaterial-typ-s-273937/273937/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-forzinkad-for-golvkar-och-uppsamlingskarl-typ-s-273935/273935/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-plast-for-golvkar-till-kemikalieskap-bs-274005/274005/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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NYHET
Artikelnr 250-587-JY

NYHET
Artikelnr 250-586-JY

NYHET
Artikelnr 250-588-JY

Typ CS 100 CS 120-4 KT-1 KT-2

Utrustning 1 golvkar 1 golvkar per fack 1 uppsamlingskärl, 1 golvkar, på hjul 1 uppsamlingskärl, 1 golvkar, på fötter
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1000 x 500 x 500 1200 x 500 x 1100 1162 x 630 x 1206 1162 x 630 x 1206
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg] 15 60 45 45
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l] – – 28 28
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 30 30 60 60
Beställningsnummer 250-587-JY 250-588-JY 250-586-JY 250-589-JY

Kemikalieskåp

W För lagring av små behållare, kan fås med fötter 
eller hjul

W Länkhjul med broms
W Höjdinställbara uppsamlingskärl
W Bredd inkl. handtag: 1235 mm

Kemikalieväggskåp Mini
W platsbesparande, kan installeras nära arbetsplatsen
W Inkl. montagematerial
W Pardörrar med säkerhetslås

Kemikalieskåp för lagring av små 
kemikalieprodukter Shorty, typ CS 120-4
W borttagbara uppsamlingskärl, perfekt vid eventuell 

rengöring
W tydlig uppdelning och sortering av kemikalier
W Pardörrar med säkerhetslås
W kan fås med insats av perforerad plåt som tillval

Kemlager på hjul, Typ KT

W Säker och korrekt lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen
W Stomme av tunn stålplåt med robust strukturlackering i hög kvalitet, stommen gentianablå (RAL 5010), 

dörrarna ljusgrå (RAL 7035)
W Stabil stålkonstruktion, testat och godkänt golvkar 
W Perfekt för små mängder och små behållare

Små kemikalieskåp

På bilden med ett andra uppsamlingskärl

För beställning ring: 036-39 56 60

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/vaggskap-for-kemikalier-mini-bredd-1000-mm-250587/250587/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-kemlager-drive-bredd-1235-mm-pa-hjul-typ-kt-1-250586/250586/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskap-shorty-for-mindre-kemforpackningar-bredd-1200-mm-typ-cs-120-4-250588/250588/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggskap-for-kemikalier-mini-bredd-1000-mm-250587/250587/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskap-shorty-for-mindre-kemforpackningar-bredd-1200-mm-typ-cs-120-4-250588/250588/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-kemlager-drive-bredd-1235-mm-pa-hjul-typ-kt-1-250586/250586/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalie-och-smadelslager-fix-pa-fotter-typ-kt-2-250589/250589/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ CS 124 CS 184

Utrustning 3 uppsamlingskärl, 1 golvkar 
(1 skåpfack)

6 uppsamlingskärl, 2 golvkar 
(2 skåpfack)

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1200 x 500 x 1950 1800 x 500 x 1950
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg] 75 75
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l] 20 39
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 20 30
Beställningsnummer 201-639-JY 201-640-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra uppsamlingskärl 211-270-JY 211-271-JY
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för uppsamlings- och golvkar 202-118-JY 202-119-JY
Beställningsnummer PE-karinsats för uppsamlingskärl 207-328-JY 207-330-JY
Beställningsnummer PE-karinsats för bottenkar 207-329-JY 207-331-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieskåp

Kemikalieskåp Space, med skjutdörrar. Stort lagringsutrymme – litet utrymmesbehov

W Karinsatser som skydd mot korrosion av frätande 
ämnen

W Enkel och säker avhjälpning av läckage

Kar för småbehållare typ CS-P

För säker och lagenlig lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i 
arbetsutrymmen

W Perfekt för små utrymmen
W Snabb och enkel åtkomst till lagervarorna
W Stabil stålkonstruktion, testat och godkänt 

golvkar 
W Stomme av tunn stålplåt med robust 

strukturlackering i hög kvalitet, stommen 
gentianablå (RAL 5010), dörrarna ljusgrå 
(RAL 7035)

W Permanent luftväxling genom ventilationsgaller 
i dörrarna

W Levereras komplett monterad
W Uppsamlingskärlen är höjdinställbara i steg om 

25 mm

Kar för småbehållare av polyeten (PE), Artikelnr
207-332-JY, SEK 956:-

I en enda rörelse får du tillgång till hela skåpets innehåll. Anpassa höjden på uppsamlingskärlen som 
fungerar som lagerplan till storleken hos de behållare som ska lagras. Därmed kan mindre och större 
behållare lagras optimalt i ett skåp.

Lättrullade skjutdörrar med cylinderlås som 
garanterar säker lagring av kemikalier.

https://www.denios.se/kemikalieskap-space-cs-124-med-skjutdorrar-inkl-golvkar-och-3-uppsamlingskarl-201639/201639/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskap-space-cs-184-med-skjutdorrar-inkl-golvkar-och-6-uppsamlingskarl-201640/201640/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-kemikalieskap-space-124-inkl-fastmaterial-211270/211270/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-kemikalieskap-space-184-inkl-fastmaterial-211271/211271/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-forzinkad-till-miljoskap-cs-124-202118/202118/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-forzinkad-till-miljoskap-cs-184-202119/202119/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-polyeten-pe-for-uppsamlingskarl-till-miljoskap-space-124-typ-a-207328/207328/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-polyeten-pe-for-uppsamlingskarl-till-miljoskap-space-184-typ-a-207330/207330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-polyeten-pe-for-golvkar-till-miljoskap-space-124-typ-b-207329/207329/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-polyeten-pe-for-golvkar-till-miljoskap-space-184-typ-b-207331/207331/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 10 10 20 20

Typ utan 
avtappningskran

med 
avtappningskran

utan 
avtappningskran

med 
avtappningskran

Mått utvändigt L x B x H [mm] 280 x 170 x 280 350 x 170 x 280 290 x 255 x 390 360 x 255 x 390
Beställningsnummer 211-363-JY 207-398-JY 211-364-JY 207-399-JY

Extra stor påfyllningsöppning (80 mm)

PE-dunk med luftningsventil

W Med luftnings-/övertrycksventil och PE-skumtätning i locket
W För transport, lagring samt på- och avtappning
W Av livsmedelsgodkänd och kemiskt beständig polyeten (PE)

Avtappningsskåp Profi 

Typ UWA-A

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1000 x 550 x 1950
Bärförmåga hyllplan [kg] 75
Last utdragbar hylla [kg] 120
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 39
Beställningsnummer 201-937-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Kar för småbehållare av polyeten (PE) 207-320-JY

Lämpar sig för aktiv och passiv lagring 
av kemikalier. Avtappningsskåpet Profi  
kännetecknas av en kombination av säkerhet 
och hög funktionalitet.

Avtappningskran av plast 3/4“ för PE-dunk
Beställningsnummer

207-202-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Avtappningsskåp

För säker och lagenlig lagring av miljöfarliga, 
icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i 
arbetsutrymmen

W Stomme och dörrar av tunn stålplåt med robust 
strukturlackering i blå (RAL 5010) i hög kvalitet

W Certifierat golvkar 
W Permanent luftväxling genom ventilationsgaller 

i dörrarna
W Standardutrustning: 1 utdragbart golvkar, 

1 hyllplan, 3 utdragshyllor för 3 x 20 l dunkar eller 
5 x 10 l behållare. Som tillval finns dunkar.

W Integrerade utdragsspärrar förhindrar att flera 
hyllplan dras ut samtidigt

W Monteringssats för väggmontering ingår
W Dimensioner utdragsgolvhylla: B 890 x D 420 mm

Säker hantering av lagrade dunkar. Det 
utdragbara golvkaret tar upp droppspill på 
ett säkert sätt.

Utdragshyllorna gör det lättare att ställa in 
och ta ut behållarna.

Passar till avtappningsskåpet Profi . 10- och 20 l PE-dunkar, 
kan fås med eller utan 3/4“-avtappningskran. Dunkarna har 
en stor öppning och dunklocket har en tallriksventil.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/plastdunk-pe-10-l-211363/211363/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-10-l-inkl-avtappningskran-207398/207398/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-pe-20-l-211364/211364/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-20-l-inkl-avtappningskran-207399/207399/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsskap-profi-med-pardorrar-inkl-utdrag-for-10-och-20-l-fat-typ-uwa-a-201937/201937/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-av-polyeten-pe-for-golvkar-till-avtappningsskap-profi-typ-b-207320/207320/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-av-plast-for-10-eller-20-litersdunk-3-4-207202/207202/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utrustning 2 hyllplan, golvkar 2 hyllplan, golvkar 2 hyllplan, golvkar

Utvändiga mått B x D x H [mm] 545 x 520 x 1105 810 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1105
Invändiga mått B x D x H [mm] 486 x 493 x 990 751 x 493 x 990 996 x 493 x 990
Bärförmåga hyllplan [kg] 50 60 100
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 33 33
Dörrgångjärn vänster dubbelsidig dubbelsidig
Beställningsnummer slagdörr 202-549-JY 202-581-JY 202-597-JY
Beställningsnummer Pardörr med glasinsats 202-621-JY 202-653-JY 202-669-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 202-801-JY 202-802-JY 202-803-JY
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar 202-809-JY 202-810-JY 202-811-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieskåp

Kemikalieskåp typ CS 52 med glasdörr
Kemikalieskåp typ CS 52 med pardörr

För säker och lagenlig lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga 
vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen

Kemikalieskåp Systema, 
med vikdörrar och hyllplan

W Valbara dörrlösningar: Pardörrar = snabb tillgång till hela skåpets innehåll 
Vikdörrar = utrymmessnålt när dörrarna är öppna 
Pardörrar med glas = snabb översikt över skåpets innehåll

W Kemikalieskåpen med en dörr (B 545 mm) kan på begäran även fås med 
högerhängd dörr

W certifierat golvkar (testat och godkänt)

De kompakta kemikalieskåpen kan fås med 2 hyllplan 
och ett testat uppsamlingskärl, här på bilden typ 
CS-102.

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation 
och andra tillbehör hittar du

se sidan

160

https://www.denios.se/search?query=202549
https://www.denios.se/search?query=202581
https://www.denios.se/search?query=202597
https://www.denios.se/search?query=202621
https://www.denios.se/search?query=202653
https://www.denios.se/search?query=202669
https://www.denios.se/hyllplan-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-545-mm-202801/202801/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-810-mm-202802/202802/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-1055-mm-202803/202803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-golvkar-till-asecos-kemikalieskap-systema-b-545-202809/202809/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-uppsamlingskarl-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-810-202810/202810/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-uppsamlingskarl-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-1055-202811/202811/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Dörrfärg: enzianblå, RAL 5010

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Dörrfärg: resedagrön, RAL 6011

Dörrfärg: silver, motsv. RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Stommens färg: antracitgrå, RAL 7016

Dörrfärg: enzianblå, RAL 5010

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Dörrfärg: resedagrön, RAL 6011

Dörrfärg: silver, motsv. RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Stommens färg: antracitgrå, RAL 7016
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Dörrfärg: silver, motsvDörrfärg: silver, motsvDörrfärg: silver . RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Utrustning 3 hyllplan, golvkar 3 hyllplan, golvkar 3 hyllplan, golvkar

Utvändiga mått B x D x H [mm] 545 x 520 x 1950 810 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Invändiga mått B x D x H [mm] 486 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835
Bärförmåga hyllplan [kg] 50 60 100
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 33 33
Dörrgångjärn vänster dubbelsidig dubbelsidig
Beställningsnummer slagdörr 202-565-JY 202-589-JY 202-605-JY
Beställningsnummer Pardörr med glasinsats 202-637-JY 202-661-JY 202-677-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 202-801-JY 202-802-JY 202-803-JY
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar 202-809-JY 202-810-JY 202-811-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieskåp

Kemikalieskåp Systema, 
med hyllplan, höjd 1950 mm

Glasdörr ger en snabb överblick över skåpets 
innehåll, typ CS-53L.

Kemikalieskåp med 3 
hyllplan (kan ställas in i 
höjdled i steg om 25 mm), 
golvkar, typ CS-103, insats 
av perforerad plåt fi nns som 
tillval.

Det nya utseendet (antracitgrå stomme RAL 7016 och 
dörrarna i 7 alternativa färgtoner) ger maximal individualitet 
och ett modernt utseende. Den strukturerade lackytan 
skyddar mot repor och lämpar sig även för grova miljöer.

Ange önskad färg på dörren när du beställer.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/search?query=202565
https://www.denios.se/search?query=202589
https://www.denios.se/search?query=202605
https://www.denios.se/search?query=202637
https://www.denios.se/search?query=202661
https://www.denios.se/search?query=202677
https://www.denios.se/hyllplan-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-545-mm-202801/202801/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-810-mm-202802/202802/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-1055-mm-202803/202803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-golvkar-till-asecos-kemikalieskap-systema-b-545-202809/202809/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-uppsamlingskarl-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-810-202810/202810/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-uppsamlingskarl-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-1055-202811/202811/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utdragshyllorna ger en säker 
lagringsplats för småbehållare 
och kan dras ut med minimal 
ansträngning.

Utrustning 2 utdragshyllor 2 utdragshyllor 2 utdragshyllor 3 utdragshyllor 3 utdragshyllor 3 utdragshyllor

Utvändiga mått B x D x H [mm] 545 x 520 x 1105 810 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1105 545 x 520 x 1105 810 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1105
Invändiga mått B x D x H [mm] 486 x 493 x 990 751 x 493 x 990 996 x 493 x 990 486 x 493 x 990 751 x 493 x 990 996 x 493 x 990
Dörrgångjärn vänster dubbelsidig dubbelsidig vänster dubbelsidig dubbelsidig
Bärförmåga utdragskar [kg] 30 30 30 30 30 30
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 11 22 33 11 22 33
Beställningsnummer slagdörr 208-617-JY 208-644-JY 208-653-JY 208-832-JY 208-852-JY 208-862-JY
Beställningsnummer Pardörr med glasinsats 208-669-JY 208-686-JY 208-699-JY 208-707-JY 208-808-JY 208-818-JY
Tillbehör

Beställningsnummer extra utdragbar skiva 210-388-JY 210-389-JY 202-804-JY 210-388-JY 210-389-JY 202-804-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieskåp

 W Valbara dörrlösningar:  
Pardörrar = snabb tillgång till hela skåpets innehåll  
Vikdörrar = utrymmessnålt när dörrarna är öppna  
Pardörrar med glas = snabb översikt över skåpets innehåll

Kemikalieskåp Systema

 W Säker och korrekt lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och 
giftiga ämnen i arbetsutrymmen

 W Försett med utdragshyllor (inställbara i steg om 25 mm) och vätsketätt 
PP-uppsamlingskärl (med allmänt byggtekniskt godkännande)

 W Utdragshyllor med flerstegs utdragsspärr ger en säker lagringsplats för 
småbehållare och kan dras ut med minimal kraft

 W Kemikalieskåpen med en dörr (B 545 mm) kan på begäran även fås med 
högerhängd dörr

Kemikalieskåp Systema med utdragshyllor, höjd 1105 mm

Pardörrar med glasinsatser ger snabb överblick 
och är optiskt tilltalande, typ CS 102.

Lagring av kemikalier i mycket trånga 
utrymmen, typ CS-52

Sorterad och översiktlig förvaring

Ventilationspåbyggnader, 
frånluftsventilation och andra 
tillbehör hittar du se sidan

160

https://www.denios.se/search?query=208617
https://www.denios.se/search?query=208644
https://www.denios.se/search?query=208653
https://www.denios.se/search?query=208832
https://www.denios.se/search?query=208852
https://www.denios.se/search?query=208862
https://www.denios.se/search?query=208669
https://www.denios.se/search?query=208686
https://www.denios.se/search?query=208699
https://www.denios.se/search?query=208707
https://www.denios.se/search?query=208808
https://www.denios.se/search?query=208818
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-545-mm-210388/210388/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-810-mm-210389/210389/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-1055-mm-202804/202804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-545-mm-210388/210388/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-810-mm-210389/210389/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-1055-mm-202804/202804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Dörrfärg: enzianblå, RAL 5010

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Dörrfärg: resedagrön, RAL 6011

Dörrfärg: silver, motsv. RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Stommens färg: antracitgrå, RAL 7016

Dörrfärg: enzianblå, RAL 5010

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Dörrfärg: resedagrön, RAL 6011

Dörrfärg: silver, motsv. RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Stommens färg: antracitgrå, RAL 7016

 

Utrustning 4 utdragshyllor 4 utdragshyllor 4 utdragshyllor 6 utdragshyllor 6 utdragshyllor 6 utdragshyllor

Utvändiga mått B x D x H [mm] 545 x 520 x 1950 810 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950 545 x 520 x 1950 810 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Invändiga mått B x D x H [mm] 486 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835 486 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835
Dörrgångjärn vänster dubbelsidig dubbelsidig vänster dubbelsidig dubbelsidig
Bärförmåga utdragskar [kg] 30 30 30 30 30 30
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 11 22 33 11 22 33
Beställningsnummer slagdörr 208-879-JY 208-896-JY 202-613-JY 209-057-JY 209-075-JY 209-084-JY
Beställningsnummer Pardörr med glasinsats 208-905-JY 208-926-JY 202-685-JY 209-025-JY 209-041-JY 209-049-JY
Tillbehör

Beställningsnummer extra utdragbar skiva 210-388-JY 210-389-JY 202-804-JY 210-388-JY 210-389-JY 202-804-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieskåp

Kemikalieskåp Systema, med utdragshyllor, höjd 1950 mm

Vilket kemikalieskåp du ska välja avgörs i huvudsak av storleken hos 
behållarna som ska lagras samt antalet behållare. Med 4 utdragshyllor  
(typ 104) har du större flexibilitet när det gäller behållarnas storlek. Det 
går alltid att komplettera med separata utdragshyllor i efterhand.

Ange önskad färg på dörren när du beställer.

6 utdragshyllor gör det möjligt att förvara och 
behålla översikten över många små behållare

Det nya utseendet (antracitgrå stomme RAL 7016 och dörrarna 
i 7 alternativa färgtoner) ger maximal individualitet och ett 
modernt utseende. Den strukturerade lackytan skyddar mot 
repor och lämpar sig även för grova miljöer.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/search?query=208879
https://www.denios.se/search?query=208896
https://www.denios.se/search?query=202613
https://www.denios.se/search?query=209057
https://www.denios.se/search?query=209075
https://www.denios.se/search?query=209084
https://www.denios.se/search?query=208905
https://www.denios.se/search?query=208926
https://www.denios.se/search?query=202685
https://www.denios.se/search?query=209025
https://www.denios.se/search?query=209041
https://www.denios.se/search?query=209049
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-545-mm-210388/210388/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-810-mm-210389/210389/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-1055-mm-202804/202804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-545-mm-210388/210388/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-810-mm-210389/210389/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-1055-mm-202804/202804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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2-färgskonceptet

Utrustning 2 hyllplan, golvkar 3 hyllplan, golvkar

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1055 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1950
Invändiga mått B x D x H [mm] 996 x 493 x 990 996 x 493 x 1835
Bärförmåga hyllplan [kg] 100 100
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 33 33
Dörrgångjärn dubbelsidig dubbelsidig
Beställningsnummer vikdörr 202-693-JY 202-701-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 202-803-JY 202-803-JY
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar 202-811-JY 202-811-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieskåp

www.denios.se/shop

För säker och lagenlig lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen

W Säker och korrekt lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen

W Förberedd för anslutning (diameter 75) till teknisk ventilation i 
skåpöversidan

W Försett med hyllplan (höjdinställbara i steg om 25 mm) och godkänt golvkar
W Stomme av fi nstålplåt med tålig strukturlackering av hög kvalitet

W Integrerade ställfötter – enkel justering av skåpet på ojämnt underlag
W Naturlig ventilation genom luftningsöppningar vid golvet

Dörrfärg: enzianblå, RAL 5010

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Dörrfärg: resedagrön, RAL 6011

Dörrfärg: silver, motsv. RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Stommens färg: antracitgrå, RAL 7016

Tillval: Med en insats av perforerad plåt kan 
ytterligare en avställningsyta skapas

Det nya utseendet (antracitgrå 
stomme RAL 7016 och dörrarna 
i 7 alternativa färgtoner) ger 
maximal individualitet och 
ett modernt utseende. Den 
strukturerade lackytan skyddar 
mot repor och lämpar sig även 
för grova miljöer.

Ange önskad färg på dörren när 
du beställer.

Kemikalieskåp Systema, med vikdörrar och hyllplan

https://www.denios.se/search?query=202693
https://www.denios.se/search?query=202701
https://www.denios.se/hyllplan-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-1055-mm-202803/202803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-1055-mm-202803/202803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-uppsamlingskarl-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-1055-202811/202811/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-uppsamlingskarl-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-1055-202811/202811/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utdragshyllor inkl. DIBt-godkända 
uppsamlingskärl av plast

Utrustning 2 utdragshyllor 3 utdragshyllor 4 utdragshyllor 5 utdragshyllor 6 utdragshyllor

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1055 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Invändiga mått B x D x H [mm] 996 x 493 x 990 996 x 493 x 990 996 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835
Dörrgångjärn dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig
Bärförmåga utdragskar [kg] 30 30 30 30 30
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 33 33 33 33 33
Beställningsnummer vikdörr 208-661-JY 208-871-JY 202-709-JY 209-013-JY 209-100-JY
Tillbehör

Beställningsnummer extra utdragbar skiva 202-804-JY 202-804-JY 202-804-JY 202-804-JY 202-804-JY

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieskåp

 W Utdragshyllor med flerstegs utdragsspärr ger en säker lagringsplats för småbehållare och kan dras ut med minimal kraft
 W För översiktlig förvaring av kannor och dunkar 
 W Lätt tillgängliga kannor och dunkar vid lagring och urplockning

Vikdörrskåp behöver liten ställyta vid öppnade dörrar. De lättöppnade 
dörrarna erbjuder en snabb åtkomst till hela skåpets innehåll

Utdragshyllorna ger en säker lagringsplats för 
småbehållare och kan dras ut med minimal 
ansträngning.

För beställning ring: 036-39 56 60

Kemikalieskåp Systema, med vikdörrar och utdragshyllor

https://www.denios.se/search?query=208661
https://www.denios.se/search?query=208871
https://www.denios.se/search?query=202709
https://www.denios.se/search?query=209013
https://www.denios.se/search?query=209100
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-1055-mm-202804/202804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-1055-mm-202804/202804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-1055-mm-202804/202804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-1055-mm-202804/202804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-utdragbart-for-kemikalieskap-asecos-systema-b-1055-mm-202804/202804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Typ W-104.4 W-104.5 W- 104.6 W-103.4 W-103.5 W-103.6

Utrustning 4 uppsamlingskärl 4 uppsamlingskärl 4 uppsamlingskärl 3 hyllplan, 1 golvkar 3 hyllplan, 1 golvkar 3 hyllplan, 1 golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950 1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950
Bärförmåga hyllplan [kg] – – – 45 45 45
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg] 45 45 45 – – –
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l] 16 20 24 – – –
Uppsamlingsvolym golvkar [l] – – – 32 40 48
Beställningsnummer 202-130-JY 201-309-JY 202-131-JY 202-132-JY 201-312-JY 202-133-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Hålplåtsinsats för uppsamlings- och golvkar 201-315-JY 201-316-JY 202-393-JY 201-315-JY 201-316-JY 202-393-JY

Typ Väggskåp för kemikalier HSE-1 Väggskåp för kemikalier HSE-2

Utrustning 1 iläggshylla, 1 golvkärl 1 iläggshylla, 1 golvkärl
Utvändiga mått B x D x H [mm] 650 x 320 x 600 900 x 320 x 600
Dörrutförande Enkeldörr Pardörr
Bärförmåga hyllplan [kg] 25 25
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 5 10
Beställningsnummer 201-318-JY 201-317-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar 201-320-JY 201-319-JY

Rostfria produkter är mångsidiga. Från kemikalieförvaring till 
användning i hygieniska områden

Universalskåp

Rostfritt skåp Inox

W Rengöringsvänligt och hygieniskt
W Lämpar sig för fuktiga och våta utrymmen
W Långvarigt skydd mot korrosion
W Kvalitetsprodukt av rostfritt stål 1.4301
W Livsmedelsgodkänd
W Syra- och fuktresistent
W Kemiskt resistent, icke-magnetisk

Insats av perforerad plåt sätts in i 
uppsamlingskärlen. De gör det enklare 
att ställa in behållarna och förhindrar 
vid läckage att alla behållare som står 
i skåpet blir smutsiga.

Kemikalieskåp av rostfritt stål kombinerar nytta och 
utseende i perfekt form. Det rostfria stålet (1.4301 / V2A)  
ger ett säkert skydd mot ett stort antal farliga kemikalier.

De kvadratiska öppningarna på 
pardörrarna ger kontinuerlig ventilation 
och ett tilltalande utseende

Hängande skåp sparar utrymme och 
ger extra förvaringsutrymme.

https://www.denios.se/kemikalieskap-inox-w-104-4-stomme-och-pardorrar-av-rostfr-stal-med-4-uppsamlingskarl-djup-40-cm-202130/202130/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskap-inox-w-104-5-stomme-och-pardorrar-av-rostfr-stal-med-4-uppsamlingskarl-djup-50-cm-201309/201309/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskap-inox-w-104-6-stomme-och-pardorrar-av-rostfr-stal-med-4-uppsamlingskarl-djup-60-cm-202131/202131/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljoskap-inox-w-103-4-stomme-och-pardorrar-av-rostfritt-stal-med-3-hyllplan-1-golvkar-202132/202132/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljoskap-inox-w-103-5-stomme-och-pardorrar-av-rostfritt-stal-med-3-hyllplan-1-golvkar-201312/201312/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljoskap-inox-w-103-6-stomme-och-pardorrar-av-rostfritt-stal-med-3-hyllplan-1-golvkar-202133/202133/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-miljoskap-inox-104-4-201315/201315/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-miljoskap-inox-104-5-201316/201316/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-miljoskap-indigo-w-104-6-202393/202393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-miljoskap-inox-104-4-201315/201315/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-miljoskap-inox-104-5-201316/201316/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-miljoskap-indigo-w-104-6-202393/202393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggskap-for-kemikalier-inox-hse-1-med-hyllplan-och-golvkar-1-dorr-201318/201318/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggskap-for-kemikalier-inox-hse-2-med-hyllplan-och-golvkar-2-dorrar-201317/201317/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-miljovaggskap-indigo-hse-1-201320/201320/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-miljovaggskap-indigo-hse-2-201319/201319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rostfritt skåp Cabinox
 W För tillverkning av rostfritt stålskåp används det bästa rostfria 
materialet (material 1.4301). Slipmönster Duplo, slipat och borstat 
på ena sidan.

 W Lätt att rengöra släta ytor, långsiktigt skydd mot rost.
 W Kan användas där särskilda krav finns på resistens, renlighet 
och hygien, såsom i laboratorium, städrum eller i medicinska 
anläggningar.

 W Höjdjusterbara hyllplan och inläggskar i intervall om ca 19 cm.

Kvalitetsprodukt av 
rostfritt stål 1.4301

Typ 450-2 450-2 450-4 450-4 450-2 900-2 450-4 900-4

Utrustning 2 hyllplan 2 hyllplan 4 hyllplan 4 hyllplan 2 hyllplan 2 hyllplan 4 hyllplan 4 hyllplan
Utvändiga mått B x D x H [mm] 450 x 400 x 1000 900 x 400 x 1000 450 x 400 x 1900 900 x 400 x 1900 450 x 400 x 1000 900 x 400 x 1000 450 x 400 x 1900 900 x 400 x 1900
Invändiga mått B x D x H [mm] 448 x 399 x 898 898 x 399 x 898 448 x 399 x 1798 898 x 399 x 1798 448 x 399 x 898 898 x 399 x 898 448 x 399 x 1798 898 x 399 x 1798

Dörrmodell slagdörr slagdörr slagdörr slagdörr Pardörr med 
glasinsats

Pardörr med 
glasinsats

Pardörr med 
glasinsats

Pardörr med 
glasinsats

Bärförmåga hyllplan [kg] 50 50 50 50 50 50 50 50
Vikt [kg] 22 35 38 60 22 35 38 60
Beställningsnummer 251-591-JY 251-592-JY 251-593-JY 251-594-JY 251-601-JY 251-602-JY 251-603-JY 251-604-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Hyllplan för skåpbredd 
450 mm 251-615-JY – 251-615-JY – 251-615-JY – 251-615-JY –

Beställningsnummer Hyllplan för skåpbredd 
900 mm – 251-616-JY – 251-616-JY – 251-616-JY – 251-616-JY

Typ 450-2 900-2 450-4 900-4

Utrustning 2 uppsamlingskärl 2 uppsamlingskärl 2 uppsamlingskärl 4 uppsamlingskärl
Utvändiga mått B x D x H [mm] 450 x 400 x 1000 900 x 400 x 1000 450 x 400 x 1900 900 x 400 x 1900
Invändiga mått B x D x H [mm] 448 x 399 x 898 898 x 399 x 898 448 x 399 x 1798 898 x 399 x 1798
Dörrmodell slagdörr slagdörr slagdörr slagdörr
Bärförmåga hyllplan [kg] 50 50 50 50
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l] 6 14 6 14
Vikt [kg] 22 35 38 60
Beställningsnummer 251-611-JY 251-612-JY 251-613-JY 251-614-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Uppsamlingskärl för 
skåpbredd 900 mm – 251-618-JY – 251-618-JY

Beställningsnummer Uppsamlingskärl för 
skåpbredd 450 mm 251-617-JY – 251-617-JY –

För beställning ring: 036-39 56 60

Ruta av polykarbonat. 
Slagtålig och hög 
hållfasthet även vid 
temperatursvängingar, 
både låga och höga.

https://www.denios.se/rostfritt-forvaringsskap-multinox-plus-2-hyllor-b-450-mm-h-1000-d-400-mm-typ-450-2-251591/251591/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-forvaringsskap-multinox-plus-b-900-d-400-h-1000-mm-2-hyllplan-typ-450-2-251592/251592/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-forvaringsskap-multinox-plus-4-hyllor-b-450-mm-h-1900-mm-typ-450-4-251593/251593/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-skap-forvaringsskap-multinox-plus-b-900-d-400-h-1900-mm-4-hyllplan-typ-450-4-251594/251594/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-forvaringsskap-multinox-plus-glasdorr-2-hyllor-b-450-mm-h-1000-mm-typ-450-2-251601/251601/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-forvaringsskap-multinox-plus-glasdorrar-2-hyllor-b-900-mm-h-1000-mm-typ-900-2-251602/251602/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-forvaringsskap-multinox-plus-glasdorr-4-hyllor-b-450-h-1900-mm-typ-450-4-251603/251603/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-forvaringsskap-multinox-plus-2-hyllplan-glasdorrar-b-900-d-400-h-1900-mm-typ-900-4-251604/251604/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfria-hyllor-for-variant-skap-bredd-450-mm-251615/251615/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfria-hyllor-for-variant-skap-bredd-450-mm-251615/251615/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfria-hyllor-for-variant-skap-bredd-450-mm-251615/251615/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfria-hyllor-for-variant-skap-bredd-450-mm-251615/251615/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfria-hyllor-for-variant-skap-bredd-900-mm-251616/251616/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfria-hyllor-for-variant-skap-bredd-900-mm-251616/251616/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfria-hyllor-for-variant-skap-bredd-900-mm-251616/251616/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfria-hyllor-for-variant-skap-bredd-900-mm-251616/251616/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljoskap-variant-i-rostfritt-stal-b-450-d-400-h-1000-mm-2-uppsamlingskar-typ-450-2-251611/251611/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljoskap-varianti-rostfritt-stal-b-400-d-900-h-1000-mm-2-uppsamlingskar-typ-900-2-251612/251612/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljoskap-variant-i-rostfritt-stal-b-400-d-450-h-1900-mm-2-uppsamlingskar-typ-450-4-251613/251613/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/miljoskap-variant-i-rostfritt-stal-b-400-d-900-h-1900-mm-4-uppsamlingskar-typ-900-4-251614/251614/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=251618
https://www.denios.se/search?query=251618
https://www.denios.se/search?query=251617
https://www.denios.se/search?query=251617
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Typ PS 1220-4

Utförande 4 hyllplan
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1225 x 640 x 1990
Invändiga mått B x D x H [mm] 1130 x 410 x 1750
Bärförmåga lagerplan [kg] 50
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 75
Vikt [kg] 95
Beställningsnummer 281-504-JY

Miljöskåpen PolyStore är avsedda för användning i laboratorier , verkstäder, fabriker eller serviceområden

 Miljöskåp PolyStore

W För säker och korrekt förvaring av miljöfarliga och frätande vätskor
W Vätskor får förvaras enligt DIBt:s mediumlista 40-1.1 med en reduceringskoefficient på A2≤1,1 samt vätskor som kan inordnas i följande ämneskategorier:

Vattenhaltiga lösningar av organiska syror upp till 10 % 
Mineralsyror upp till 20 %
Oorganiska baser samt alkaliska hydrolyserande salter i tunnflytande lösning (pH>8), med undantag av ammoniaklösningar och oxiderande saltlösningar 
(t.ex. hypoklorit)
Lösningar av oorganiska icke-oxiderande salter med ett pH-värde mellan 6 och 8

Fläkt för miljöskåp PolyStore

Artikelnr 212-190-JY

W Leder effektivt bort gas och 
ångor ur skåpet

Artikelnr 281-540-JY
W Hyllplan för PolyStore-skåp B 1 225 mm

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av 
farliga ämnen

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-543

Diskret och modern design. Pardörrar i ljusgrått, stomme i antracitgrå

se sidan

418-419

https://www.denios.se/syra-basskap-polystore-plast-med-4-hyllor-b-1225-mm-281504/281504/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


För beställning ring: 036-39 56 60               
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Tack vare det synliga golvkaret ser du hela tiden skåpets 
status, t.ex. vid en inspektion.  Eventuellt läckage kan 
därmed identifi eras snabbt.

W Skåp tillverkat av mycket motståndskraftig plast (polyeten), hyllor av plast, gångjärn av glasfiberarmerad plast 
W Möjlighet att ansluta fläktar (för högskåp, H 1990 mm)
W integrerat vätsketätt uppsamlingskärl för invallning av spill och läckage.
W Klar att använd, ställ upp, förvara, klart. Pardörrar kan låsas med ett roterande bultlås 
W Certifierad kvalitet - Allmän byggtekniskt godkännande Z-40.22-543
W Temperaturområde -20 till 40 °C

Artikelnr 281-541-JY
W Hyllplan för PolyStore-skåp B 610 mm

Typ PS 620-4

Utförande 4 hyllplan
Utvändiga mått B x D x H [mm] 610 x 640 x 1990
Invändiga mått B x D x H [mm] 520 x 410 x 1750
Bärförmåga lagerplan [kg] 50
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 35
Vikt [kg] 55
Beställningsnummer 281-505-JY

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-543

Praktisk: skåpsbotten som samtidigt är ett 
vätsketätt uppsamlingskärl

https://www.denios.se/syra-basskap-polystore-plast-med-4-hyllor-b-600-mm-281505/281505/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ 1820

Utförande 1 golvkar, 3 uppsamlingskärl per skåpsdel
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1805 x 610 x 1990
Invändiga mått B x D x H [mm] 665 x 370 x 1320
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg] 20
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 12
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l] 6
Vikt [kg] 130
Beställningsnummer 282-648-JY

Miljöskåpen PolyStore är avsedda för användning i laboratorier , verkstäder, fabriker eller serviceområden. 

Miljöskåp för syra och baser PolyStore 

DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-543

Artikelnr 212-190-JY

Fläkt för miljöskåp PolyStore

W Leder effektivt bort gas och ångor ur skåpetHölje av 
syra- och alkaliresistent plast

W Kapslingsklass: CE II 3 G T4
W Flöde 0–140 m³/h
W Totalt tryck 200-20 Pa
W Spänning 230 V

W Strömförbrukning 0,35 A
W Strömförsörjningen måste vara utrustad med en 

jordfelsbrytare (RCD) .
W Ljudtrycksnivå 35 dB (A), vid ett avstånd av 3 m från 

luftningsadaptern på sug- och trycksidan.
W Typ EP.VE.18610
W för anslutning till interna avgasrör, Ø 80 mm

Sortera dina farliga kemikalier överskådligt och säkert i ett platsbesparande skåp med skjutdörrar. De praktiska 
uppsamlingskärlen av plast förhindrar vid ett läckage att skåpet förorenas allvarligt. Kärlen kan lätt tas ut ur skåpet för att t.ex. 
rengöras.

W låsbar och platsbesparande - inga 
skrymmande öppna dörrar

W optimal åtkomst till de lagrade 
artiklarna tack vare de stora 
dörrarna (låsbara)

W fria höjder:
nedre fack: 390 mm
de båda mittfacken: 316 mm
övre fack: 295 mm
fria bredder: 699 på 666 mm
fritt djup: 373 mm

W två separata skåpavdelningar
W Testade och godkända 

uppsamlingskärl

https://www.denios.se/search?query=282648


För beställning ring: 036-39 56 60               
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DIBt Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-543

Tack vare det transparenta golvkaret ser du hela tiden vad som pågår, t.ex. vid en säkerhetskontroll.  Eventuellt läckage kan därmed 
snabbt detekteras. 

Typ PS 1211-2 PS 611-1 Mini PS 611-2

Utförande 2 hyllplan 2 hyllplan 2 hyllplan
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1225 x 640 x 1130 610 x 640 x 600 610 x 640 x 1130
Invändiga mått B x D x H [mm] 1130 x 410 x 895 525 x 415 x 425 520 x 410 x 895
Bärförmåga lagerplan [kg] 50 50 50
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 75 15 35
Vikt [kg] 53 23 33
Beställningsnummer 281-509-JY 281-506-JY 281-507-JY

W För säker och korrekt förvaring av miljöfarliga och frätande vätskor
W Vätskor får förvaras enligt DIBt:s mediumlista 40-1.1 med en reduceringskoefficient på A2≤1,1 samt vätskor som kan inordnas i följande ämneskategorier:

Vattenhaltiga lösningar av organiska syror upp till 10 % 
Mineralsyror upp till 20 %
Oorganiska baser samt alkaliska hydrolyserande salter i tunnflytande lösning (pH>8), med undantag av ammoniaklösningar och oxiderande saltlösningar 
(t.ex. hypoklorit)
Lösningar av oorganiska icke-oxiderande salter med ett pH-värde mellan 6 och 8

W Avställningsyta i dörren ca 45 mm 
djup

W upp till 3 st kan staplas på varandra, 
inkl. material för väggmontering

https://www.denios.se/syra-basskap-polystore-plast-med-2-monterade-hyllor-b-1225-mm-281509/281509/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-polystore-mini-plast-med-2-hyllor-b-600-mm-281506/281506/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=281507
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Typ SL 62 SL 602 SL 112 SL 114 SL 1404 SL 1104

Utrustning 2 utdragshyllor 2 utdragshyllor 2 utdragshyllor 4 utdragshyllor 4 utdragshyllor 4 utdragshyllor
Utvändiga mått B x D x H [mm] 590 x 570 x 600 590 x 570 x 800 1100 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 800
Dörrutförande Enkeldörr Enkeldörr Pardörr Pardörr Pardörr Pardörr
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 11 11 11 11 11 11
Bärförmåga utdragskar [kg] 25 25 25 25 25 25
Vikt [kg] 60 73 88 98 112 108
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster 158-061-JY – – – – –
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger 158-064-JY 235-880-JY – – – –
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig – – 136-862-JY 136-864-JY 235-878-JY 235-879-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Underbyggnadssockel, höjd 30 mm 158-071-JY 158-071-JY 133-467-JY 133-467-JY 133-471-JY 133-467-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse
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Syra- och basskåp av polyetylen (HD-PE)

Skåp för syror och baser typ SL 112 med 1 utdragslåda 
per kammare (sockel fi nns som tillval), 
Artikelnr 136-862-JY

Skåp för syror och baser typ SL 114 med 
2 utdragslådor per kammare (sockel fi nns 
som tillval), 
Artikelnr 136-864-JY

Skåp för syror och baser typ SL 62 med 
2 utdragslådor (sockel fi nns som tillval), 
Artikelnr 158-061-JY

Typ SL - skåphöjd 600 eller 800 mm

Typ SL

W För lagring av frätande, icke brandfarliga ämnen i arbetslokaler 
W Uttagbara plastkar

Syror och baser kan lagras säkert åtskilda från varandra

W Underskåp av skivor i högbeständigt, melaminbelagt specialmaterial
W Dörrarna låsbara med cylinderlås, indikering av låstillstånd (röd/grön)
W Jämn ventilering av kamrarna via ett anslutningsrör (DN 50) på skåpets bakvägg

Höjd 600 mm Höjd 800 mm

W För förvaring av 
stora behållare 
(2,5 l)

4 utdrag, extra fack till höger för 
materialförvaring, typ SL 1404

Den nya höjden på 800 mm, typ SL 602, 
är praktisk

Kompakta mått – med en höjd på 800 mm har du 
bättre åtkomst till mindre behållare, typ SL 1104

https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-62-med-vansterhangd-dorr-och-2-utdragskar-158061/158061/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-62-med-hogerhangd-dorr-och-2-utdragskar-158064/158064/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underskap-for-syror-och-baser-asecos-sl-602-2-utdragshyllor-hojd-800-mm-235880/235880/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-112-med-pardorrar-och-2-utdragskar-136862/136862/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-114-med-pardorrar-och-4-utdragskar-136864/136864/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underskap-for-syror-och-baser-sl-1404-4-utdragshyllor-inkl-materialfack-235878/235878/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underskap-for-syror-och-baser-asecos-sl-1104-4-utdragshyllor-hojd-800-mm-235879/235879/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockel-30-mm-for-asecos-kemikalieskap-sl-62-for-syra-och-bas-158071/158071/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockel-30-mm-for-asecos-kemikalieskap-sl-62-for-syra-och-bas-158071/158071/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockel-for-asecos-brandsakra-underskap-gu-110-gu-112-sl112-sl114-133467/133467/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockel-for-asecos-brandsakra-underskap-gu-110-gu-112-sl112-sl114-133467/133467/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockel-for-asecos-brandsakra-underskap-gu-140-133471/133471/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockel-for-asecos-brandsakra-underskap-gu-110-gu-112-sl112-sl114-133467/133467/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-112-med-pardorrar-och-2-utdragskar-136862/136862/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-114-med-pardorrar-och-4-utdragskar-136864/136864/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-62-med-vansterhangd-dorr-och-2-utdragskar-158061/158061/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ SL 604 SL 606 SL 1208 SL 1212

Utrustning 4 utdragshyllor 6 utdragshyllor 8 utdragshyllor 12 utdragshyllor
Utvändiga mått B x D x H [mm] 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965
Dörrutförande Enkeldörr Enkeldörr Pardörr Pardörr
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 11 11 11 11
Bärförmåga utdragskar [kg] 25 25 25 25
Vikt [kg] 145 155 200 220
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster 117-052-JY 117-054-JY – –
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger 117-053-JY 117-055-JY – –
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig – – 158-058-JY 158-059-JY

Artikelnr 117-054-JY
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Syra- och basskåp av polyetylen (HD-PE)

Typ SL - skåphöjd 1 970 mm
W Stomme av pulverlackerad, tunn stålplåt, RAL 7035 (ljusgrå)
W 6 helt utdragbara utdragshyllor, inkl. uppsamlingskärl i plast med allmänt 

byggtekniskt godkännande 
W Jämn ventilering av kamrarna via ett frånluftsrör
W Korrosionsbeständiga ventilationskanaler i metallfritt utförande
W Låsbara med profilcylinderlås (kan användas i låssystem)
W Integrerade, justerbara fötter kompenserar för ojämna golv

Utdragshyllor inkl. testade och 
godkända uppsamlingskärl

Skåp för syra och bas, typ SL 
606 - inkl 6 utdragshyllor

Skåp för syra eller bas typ SL 1208/1212, 
kan fås med 8 eller 12 utdragshyllor.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-604-med-vansterhangd-dorr-och-4-utdragskar-117052/117052/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-606-med-vansterhangd-dorr-och-6-utdragskar-117054/117054/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-604-med-hogerhangd-dorr-och-4-utdragskar-117053/117053/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-606-med-hogerhangd-dorr-och-6-utdragskar-117055/117055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-1208-med-pardorrar-och-8-utdragskar-158058/158058/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-1212-med-pardorrar-och-12-utdragskar-158059/158059/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-606-med-vansterhangd-dorr-och-6-utdragskar-117054/117054/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Miljöskåp för syror och baser för förvaring av frätande, icke brandfarliga kemikalier i arbetslokaler. Inklusive separat hylla för 
fluorvätesyra. Fluorvätesyra måste alltid lagras separat och i låst utrymme. I arbetslokaler måste lagring av syror och baser ske i 
lagerskåp (t.ex. syra-/lutskåp)

Hyllan för fl uorvätesyra är dessutom märkt 
med symbolen för akut toxicitet

W Stomme av pulverlackerad, tunn stålplåt, RAL 7035 (ljusgrå)
W Hela låsmekanismen är monterad utanför lagerutrymmet
W Korrosionsbeständiga ventilationskanaler i metallfritt utförande
W Låsbara med profilcylinderlås (kan användas i låssystem)

Utrustning 3 utdragshyllor, 1 hylla för fl uorvätesyra 4 utdragshyllor, 1 hylla för fl uorvätesyra 5 utdragshyllor, 1 hylla för fl uorvätesyra

Utvändiga mått B x D x H [mm] 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965
Dörrutförande Enkeldörr Enkeldörr Enkeldörr
Bärförmåga utdragskar [kg] 25 25 25
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 11 11 11
Vikt [kg] 147 152 157
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster 266-878-JY 266-879-JY 266-880-JY
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger 266-881-JY 266-882-JY 266-883-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Miljöskåp för syror och baser typ SL-plus, med hylla för fl uorvätesyra

W Syror och baser kan lagras säkert åtskilda från varandra

W För lagring av frätande, icke brandfarliga ämnen i arbetslokaler 
W Uttagbara plastkar

Syra- och basskåp av polyetylen (HD-PE)

www.denios.se/shop

https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-plus-med-3-utdragshyllor-1-hylla-for-fluorvatesyra-vansterhangd-dorr-266878/266878/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-plus-med-4-utdragshyllor-1-hylla-for-fluorvatesyra-vansterhangd-dorr-266879/266879/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-plus-med-5-utdragshyllor-1-hylla-for-fluorvatesyra-vansterhangd-dorr-266880/266880/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-plus-med-3-utdragshyllor-1-hylla-for-fluorvatesyra-hogerhangd-dorr-266881/266881/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-plus-med-4-utdragshyllor-1-hylla-for-fluorvatesyra-hogerhangd-dorr-266882/266882/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-plus-med-5-utdragshyllor-1-hylla-for-fluorvatesyra-hogerhangd-dorr-266883/266883/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utdragshyllor inkl. testade och 
godkända uppsamlingskärl

Artikelnr 266-885-JY

Utrustning 8 utdragshyllor, 1 hylla för fl uorvätesyra 9 utdragshyllor, 1 hylla för fl uorvätesyra 10 utdragshyllor, 1 hylla för fl uorvätesyra

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965
Dörrutförande Pardörr Pardörr Pardörr
Bärförmåga utdragskar [kg] 25 25 25
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 11 11 11
Vikt [kg] 247 252 262
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig 266-884-JY 266-885-JY 266-886-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Översiktlig, ordnad lagring 
av kemikalier

W Extra fast hylla med integrerat uppsamlingskärl av 
polypropen

W Säker förvaring av fluorvätesyra, 1-liters behållare kan 
tas ut från hylla i lodrätt läge

W Den fasta hyllan kan låsas separat inkl. låsindikator 
(rött/grönt) och märkning

W Teknisk ventilation från den fasta hyllan via befintlig 
utsugning från skåpets inre

Syra- och basskåp av polyetylen (HD-PE)

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-plus-med-9-utdragshyllor-1-hylla-for-fluorvatesyra-266885/266885/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-plus-med-8-utdragshyllor-1-hylla-for-fluorvatesyra-266884/266884/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-plus-med-9-utdragshyllor-1-hylla-for-fluorvatesyra-266885/266885/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/syra-basskap-asecos-sl-plus-med-10-utdragshyllor-1-hylla-for-fluorvatesyra-266886/266886/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

       

FÖRVARING I BRANDSÄKRA KEMIKALIESKÅP  
SS EN 14470-1

Teknisk ventilation

Teknisk ventilation kontra självdragsventilation

www.denios.se/expertis

Rådgivning, praktisk 
kunskap, regler och 
mycket mer – allt finns 
samlat online!

Allmänt
Lagstiftningen har möjliggjort drift av brandsäkra kemikalieskåp med passiv förvaring av brandfarliga vätskor utan 
teknisk ventilation. Om inte den tekniska ventilationen går kontinuerligt, måste andra åtgärder vidtas för att garantera 
jämförbart explosionsskydd. Tänk på att även andra föreskrifter  kan kräva teknisk ventilation. Om till exempel frätande 
eller giftiga ämnen lagras eller om medarbetarna besväras av lukt från lagrade ämnen, ska normalt det brandsäkra 
kemikalieskåpet förses med teknisk ventilation; se förordningen om farliga kemikalier och arbetsmiljölagen. 

Brandsäkra kemikalieskåp bör vara försedda med teknisk ventilation.  
I dessa fall kan i princip ex-zonindelningen i och kring skåpet undvaras.

 Inga hälsorisker för medar-
betarna

 Alla farliga kemikalier (även 
ångor från syror och baser) 
elimineras 

 Kostnadsintensiva frånlufts-
ledningar med ev. vägg-/ 
taköppningar krävs

 Uppställning av det brandsä-
kra kemikalieskåpet är inte 
längre flexibel

 Energiförbrukning på grund 
av värmeförluster i frånluf-
ten

Teknisk ventilation med 
frånluftsventilation ut i det fria

 Inga hälsorisker för medar-
betarna

 Inga kostnadsintensiva 
frånluftsledningar krävs

 Flexibel uppställning av det 
brandsäkra kemikalieskåpet

 Inga energiförluster på grund 
av frånluftsventilation ut i 
det fria

 Permanent elektronisk över-
vakning av frånluftsflödet

 Testat och certifierat system
 Endast lösningsmedelsångor 

(kolväten) kan filtreras

Teknisk ventilation med 
adapter för teknisk ventilation

 Inga kostnadsintensiva 
frånluftsledningar krävs

 Ex-zoner i eller kring skåpet 
måste beaktas/garanteras 
långsiktigt

 Möjliga hälsorisker för med-
arbetarna p.g.a. utläckande 
ångor

 Det får inte finnas några 
antändningskällor inuti det 
brandsäkra kemikalieskåpet 

Självdragsventilation
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Zonindelning

Ventilationspåbyggnader, 
frånluftsventilation och 
andra tillbehör 
hittar du

Fastställande av zoner för att undvika 
antändningskällor enligt ATEX del 3

Fastställande av zoner för att undvika 
antändningskällor enligt ATEX del 3

Ingen zon

Zon 2 inuti skåpet 
Ingen zon utanför

Zon 1 inuti skåpet
Zon 2 utanför 
skåpet

0,
5 m

2,5 m

Zonindelningen i resp. vid brandsäkra kemikalieskåp beror på olika faktorer. 
Kraven beskrivs utförligt i ATEX. 

Zonindelning brandsäkra kemikalieskåp 

A) Undre explosionsgränsen underskrids med stor sannolikhet, eftersom 
den brandfarliga vätskans flampunkt ligger tillräckligt mycket över 
lagertemperaturen eller
B) Flampunkten ligger inte tillräckligt mycket över lagertemperaturen 
(se ATEX del 1 punkt 3.2 (3))

Brandsäkert kemikalieskåp med teknisk ventilation

finns och följande villkor följs:
W Behållaren är fabriksförsluten, regelbundna kontroller av tätheten
W Behållarna får inte öppnas (ingen avtappning eller omfyllning, 

ingen provtagning)
W Förvaring av behållare utan yttre vätning av brandfarliga vätskor

DENIOS rekommenderar skyddsåtgärder enligt:

TRGS 720 och följande del 2, punkt 2.3.2 (vid A)
TRGS 720 och följande del 2, punkt 2.4.4.3 (vid B)
TRGS 720 och följande del 4, ingen (vid A och B)

C) Brandsäkert kemikalieskåp med teknisk ventilation

finns, villkoren för zonindelning 1 (B) följs inte på alla punkter, 
behållarna är däremot fabriksförslutna, eller

D) brandsäkert kemikalieskåp med självdragsventilation

finns och följande villkor följs:
W Behållaren är fabriksförsluten, regelbundna kontroller av tätheten
W Behållarna får inte öppnas (ingen avtappning eller omfyllning, ingen 

provtagning)
W Förvaring av behållare utan yttre vätning av brandfarliga vätskor

DENIOS rekommenderar skyddsåtgärder enligt:

TRGS 720 och följande del 2, punkt 2.4.4.3 (vid C)
TRGS 720 och följande del 2, punkt 2.4.4.2 (vid D)
TRGS 720 och följande del 4, ingen (vid C och D)

Flampunkten ligger inte tillräckligt mycket över lagertemperaturen 
(se ATEX del 1 punkt 3.2 (3))

E) Brandsäkert kemikalieskåp med självdragsventilation finns

villkoren för zonindelning 2 (D) följs inte på alla punkter, behållarna är 
däremot fabriksförslutna

DENIOS rekommenderar skyddsåtgärder enligt:

TRGS 720 och följande del 2, punkt 2.4.4.2 (vid E)
TRGS 720 och följande del 4, ingen (vid E)

Flampunkten ligger inte tillräckligt mycket över lagertemperaturen
(se ATEX del 1 punkt 3.2 (3)

Fastställande av zoner för att undvika 
antändningskällor enligt ATEX del 3

se sidan
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www.denios.se/shop

Artikelnr 218-431-JY

certifi erat golvkar 
(testat och godkänt)

Typ GA-900-4 GA-900-6 GA-1200-4 GA-1200-6

Utrustning 4 utdragskar 6 utdragskar 4 utdragskar 6 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 896 x 616 x 1968 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm] 750 x 524 x 1742 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Bärförmåga utdragskar [kg] 60 60 60 60
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 19 19 30 30
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 22 33 33
Vikt [kg] 414 441 484 516
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) 218-431-JY 218-433-JY 218-435-JY 218-437-JY
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) 218-432-JY 218-434-JY 218-436-JY 218-438-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Inläggskar av plast – – 148-583-JY 148-583-JY
Beställningsnummer Transportsocklar 195-611-JY 195-611-JY 165-319-JY 165-319-JY
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Brandsäkra skåp för brandfarliga 
kemikalier

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, med utdragskar

Vid lagring av farliga kemikalier är antal och storlek på behållarna som 
ska lagras alltid viktig. Vid 4 utdragskar kan de väljas i olika storlekar 
som passar de behållare som ska lagras ...

... medan 6 utdragshyllor är särskilt avsedda för mindre behållare.

W För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters 
brandklassning enligt SS-EN 14470-1

W Invändiga ytor med kemiskt mycket motståndskraftig, slag- och reptålig 

plastbeläggning som är lätt att rengöra
W Godkänt golvkar. Skåpen med utdragskärl levereras inkl. ett extra golvkar

138

DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och 
andra tillbehör hittar du

se sidan

160

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-g-4-utdragskar-gult-typ-ga-900-4-218431/218431/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-g-4-utdragskar-gult-typ-ga-900-4-218431/218431/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-g-6-utdragskar-gult-typ-ga-900-6-218433/218433/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-g-4-utdragskar-gult-typ-ga-1200-4-218435/218435/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-g-6-utdragskar-pardorrar-gult-218437/218437/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-g-4-utdragskar-pardorrar-gratt-218432/218432/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-g-6-utdragskar-pardorrar-gratt-b-896-mm-218434/218434/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-g-4-utdragskar-gratt-typ-ga-1200-4-218436/218436/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-g-6-utdragskar-pardorrar-gratt-b-1196-mm-218438/218438/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-900-mm-bred-195611/195611/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-900-mm-bred-195611/195611/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ G-901 G-1201

Utrustning 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock
Utvändiga mått B x D x H [mm] 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm] 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 75
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 23 33
Vikt [kg] 385 453
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) 148-564-JY 116-979-JY
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) 133-980-JY 116-981-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 133-979-JY 116-975-JY
Beställningsnummer Transportsocklar 195-611-JY 165-319-JY
Beställningsnummer Inläggskar av plast 133-978-JY 116-939-JY
Beställningsnummer Dörrspärrsystem 116-977-JY 116-977-JY
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Brandsäkra skåp för brandfarliga kemikalier

Brandsäkra kemikalieskåp Edition-G, med hyllplan
W Automatisk stängning av dörren vid brand
W Förberett för teknisk ventilation på skåpöversidan
W Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i låssystem) 

som skydd mot obehörig åtkomst

För beställning ring: 036-39 56 60

certifi erat golvkar 
(testat och godkänt)
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Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd DENIOS-
garanti 5 år 

Bevisad säkerhet

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-g-901-med-3-hyllplan-och-pardorrar-gult-148564/148564/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-g-1201-med-3-hyllplan-och-pardorrar-gult-116979/116979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-g-901-med-3-hyllplan-och-pardorrar-gratt-133980/133980/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-g-1201-med-3-hyllplan-och-pardorrar-gratt-116981/116981/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-g-901-133979/133979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-1200-mm-116975/116975/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-900-mm-bred-195611/195611/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/iaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-g-901-med-hyllplan-vit-133978/133978/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pe-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-svart-116939/116939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dorrsparrsystem-for-brandsakert-skap-for-farliga-amnen-g-1201-g-901-och-gu-112-116977/116977/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dorrsparrsystem-for-brandsakert-skap-for-farliga-amnen-g-1201-g-901-och-gu-112-116977/116977/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Farosymbolerna visar vilka vätskor som 
kan lagras i vilken skåpsdel

Vänster del

Höger del

Samförvaring av farliga kemikalier:  
Samförvaringsförbud gäller först från 
bestämda mängder, som normalt inte kan 
uppnås i brandsäkra skåp. Mer information 
hittar du även i MSBs riktlinjer
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Artikelnr 224-696-JY

Typ 600-22 600-32A 1200-33 1200-63A

Skåpsdel uppe/nere uppe/nere vänster/höger vänster/höger

Utrustning
2 hyllplan/ 

2 uppsamlingskärl och 
1 golvkar

3 utdragskar/ 
2 karbottnar,  

1 golvkar

3 hyllplan/ 
3 uppsamlingskärl och 

1 golvkar

6 utdragskar/ 
3 uppsamlingskärl,  
1 golvkar till höger

Utvändiga mått B x D x H [mm] 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm] 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 75 75 75
Bärförmåga utdragskar [kg] – 25 – 25
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] – 5 – 5
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 11 22 11
Vikt [kg] 260 260 515 515
Beställningsnummer säkerhetsgul 
(RAL 1004) 224-700-JY 224-702-JY 224-696-JY 224-698-JY

Beställningsnummer ljusgrå (RAL 
7035) 224-701-JY 224-703-JY 224-697-JY 224-699-JY

Tillbehör

Beställningsnummer Transportsocklar – – 165-319-JY 165-319-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskyddTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Brandsäkert skåp Kombi, typ G, med flexibla funktioner för säker lagring av brandfarlig vara

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Brandsäkert kombiskåp Edition-G, typ 1200-63A, 
Artikelnr 224-699-JYBrandsäkert kombiskåp version 

G, typ 1200-33.

Bygger på de beprövade brandsäkra skåpen ur DENIOS-produktutbud och denna praktiska variant erbjuder möjlighet till lagring av 
miljöfarliga och brandfarliga ämnen i ett och samma skåp.

 W Utrustad med frånluftsanslutning (NW 75) på skåpets översida
 W Brandklass 90 minuter (EI 90 min. enligt SS EN 14470-1)
 W Hög flexibilitet tack vare kombinerad inredning: Höjdinställbara 
hyllor eller utdragbara brickor

 W Robust med lång livslängd: Säkerhetselementen är 
korrosionsskyddat monterade utanför lagerutrymmet

 W Metallfria karbottnar (för frätande/brandfarliga material)
 W Integrerade, justerbara fötter kompenserar för ojämna golv
 W Inkl. dörrspärranordning och ventilationsanslutning 

Robust med lång livslängd 
= säkerhetselementen är 
korrosionsskyddat monterade 
utanför lagerutrymmet Avskild 
lagring = garanteras tack vare 
massiva skiljeväggar Enkel hantering 
= dörrarna öppnas med liten kraft

Vänster skåpdel med 3 hyllor, 1 
golvuppsamlingskärl inkl. insats av 
perforerad plåt, höger skåpdel med 
3 metallfria karbottnar och metall-
fritt golvuppsamlingskärl.

Vänster skåpdel med 6 utdragskar, höger skåpdel 
med 3 metallfria karbottnar och metallfritt 
golvuppsamlingskärl.

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-med-hyllplan-och-hyllkarl-gult-224696/224696/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-edition-hyllplan-och-golv-med-uppsamlingskarl-gult-b-596-mm-224700/224700/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-utdragshyllor-med-uppsamlingskarl-gult-b-596-mm-224702/224702/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-med-hyllplan-och-hyllkarl-gult-224696/224696/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-utdragshyllor-med-uppsamlingskarl-gult-b-1196-mm-224698/224698/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-med-hyllplan-och-hyllkarl-gratt-224701/224701/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-med-utdragshyllor-uppsamlingskarl-gratt-224703/224703/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-edition-hyllplan-och-golv-med-uppsamlingskarl-gratt-b-1196-mm-224697/224697/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-edition-utdragshyllor-och-golv-med-uppsamlingskarl-gratt-b-1196-mm-224699/224699/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-edition-utdragshyllor-och-golv-med-uppsamlingskarl-gratt-b-1196-mm-224699/224699/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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TOUCH
ONE 
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ONEONE  

Typ GF-1201 GF-1201-4 GF-1201-6

Utrustning 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 4 utdragskar 6 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 – –
Bärförmåga utdragskar [kg] – 60 60
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 33 33 33
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] – 30 30
Vikt [kg] 458 488 520
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) 119-283-JY 119-279-JY 119-282-JY
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) 119-284-JY 119-278-JY 119-289-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Transportsocklar 165-319-JY 165-319-JY 165-319-JY
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 116-975-JY – –
Beställningsnummer Inläggskar av plast 116-939-JY 148-583-JY 148-583-JY

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd DENIOS-
garanti 5 år  Brandsäkra skåp för brandfarliga kemikalier

Brandsäkert skåp version G typ GF-1201, säkerhetsgult, med vikdörrar, 3 hyllplan, golvuppsamlingskärl 
och lock av perforerad plåt, dörrspärrsystem, Artikelnr 119-283-JY

W Inkl. ONE-TOUCH-utrustning – bekväm och smidig öppning av 
skåpet med minimal ansträngning

W Automatisk stängning av dörren vid brand
W Dörrarna stängs automatiskt efter 60 sekunder
W Öppna två dörrar med ett handgrepp, dörrarna spärras i 

dörrstoppet som ingår som standard
W Förberett för teknisk ventilation på skåpöversidan
W De utdragbara karen är lättgående och kan låsas i valfritt läge

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, 
ONE TOUCH, med vikdörrar
För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor 
med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1

BESTÄLL SAMTIDIGTBESTÄLL SAMTIDIGT

Certifi erat golvkar 
(testat och godkänt)

Artikelnr 116-982-JY

W Låsbar lagerlåda för 
brandsäkert kemikalieskåp

(som tillval fi nns adapter för teknisk ventilation och låsbar lagerlåda)

Det extra golvkärlet fångar upp läckage på ett 
säkert sätt

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-gf-1201-one-touch-3-hyllplan-gult-119283/119283/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-gf-1201-4-one-touch-4-utdragskar-gult-119279/119279/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-gf-1201-6-one-touch-6-utdragskar-gult-119282/119282/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-kemikalieskap-gf-1201-one-touch-med-3-hyllplan-gra-119284/119284/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-gf-1201-4-one-touch-4-utdragskar-gratt-119278/119278/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-gf-1201-6-one-touch-6-utdragskar-gratt-119289/119289/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-1200-mm-116975/116975/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pe-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-svart-116939/116939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-gf-1201-one-touch-3-hyllplan-gult-119283/119283/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 218-459-JY

Artikelnr 117-033-JY

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, med hyllplan, bredd 900 och 1 200 mm
W För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1

W Förberett för teknisk ventilation på skåpöversidan
W Integrerade justeringshjälpmedel för enkel uppriktning av skåpen på 

ojämna golv
W Med testat och godkänt, vätsketätt golvkärl, pulverlackerad stålplåt, 

inkl. lock av perforerad plåt som extra lagerplan
W Dörrarna kan låsas med 

profilcylindrar (kan användas i 
låssystem) som skydd mot obehörig 
åtkomst

certifi erat golvkar (testat 
och godkänt)Brandsäkert skåp version G typ G-1200-F med 

hyllplan, golvuppsamlingskärl med lock av 
perforererad plåt. Extra hyllplan kan fås som tillval.

De kompakta brandsäkra skåpen 
är praktiska och utrymmessnåla, 
exempelvis Edition- G-600-2-F här, 
med två utdragskar.

DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd

Bevisad säkerhet

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation 
och andra tillbehör hittar du se sidan

160

Typ G-600-F G-600-2-F G-1200-F G-1200-2-F

Utrustning 1 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 2 utdragskar 1 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 2 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 596 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298
Invändiga mått B x D x H [mm] 450 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 – 75 –
Bärförmåga utdragskar [kg] – 25 – 60
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 11 33 33
Vikt [kg] 203 217 320 352
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) vänsterhängd dörr 122-884-JY 218-455-JY – –
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) högerhängd dörr 208-518-JY 218-457-JY – –
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) vänsterhängd dörr 208-515-JY 218-459-JY – –
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) högerhängd dörr 208-519-JY 218-461-JY – –
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) – – 117-033-JY 218-467-JY
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) – – 208-513-JY 218-469-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 116-987-JY – 116-975-JY –
Beställningsnummer Dörrspärrsystem 116-988-JY – 116-977-JY –
Beställningsnummer Inläggskar av plast 133-976-JY 148-590-JY 116-939-JY 148-583-JY
Beställningsnummer Transportsocklar – – 165-319-JY 165-319-JY

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gratt-vansterhangd-dorr-218459/218459/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-g-1200-f-for-kemikalier-med-pardorrar-gult-117033/117033/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-g-600-f-for-kemikalier-vansterhangd-dorr-gult-122884/122884/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-vansterhangd-dorr-gult-typ-g-62-218455/218455/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-g-600-f-for-kemikalier-med-1-hyllplan-hogerhangd-dorr-gult-208518/208518/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gult-hogerhangd-dorr-218457/218457/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-g-600-f-for-kemikalier-vansterhangd-dorr-gratt-208515/208515/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gratt-vansterhangd-dorr-218459/218459/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-g-600-f-for-kemikalier-hogerhangd-dorr-gratt-208519/208519/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gratt-hogerhangd-dorr-218461/218461/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-g-1200-f-for-kemikalier-med-pardorrar-gult-117033/117033/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gula-pardorrar-typ-g-122-218467/218467/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-g-1200-f-for-kemikalier-med-pardorrar-gratt-208513/208513/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gra-pardorrar-typ-g-122-218469/218469/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-1200-mm-116975/116975/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dorrhallarsystem-for-brandsakert-skap-g-601-g-600-f-116988/116988/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dorrsparrsystem-for-brandsakert-skap-for-farliga-amnen-g-1201-g-901-och-gu-112-116977/116977/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gt-600-vit-148590/148590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pe-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-svart-116939/116939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 158-501-JYArtikelnr 218-463-JY

TOUCH
ONE 

TOUCHTOUCH
ONEONE  

Artikelnr 117-020-JY

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Utdragskaren lämpar sig särskilt väl för lagring av 
många små behållare, som här typ G-1200-2-FP Brandsäkert skåp typ G-1200-FP, 

ONE TOUCH

W För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 
90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1

W Brandklass 90 minuter (EI 90 min. enligt SS EN 14470-1)

Kemikalielåda för 
separat lagring av syra 
och bas, mått B x D x H 
(mm): 410 x 300 x 290

W Boxen har fällbart lock och 
bärhandtag på sidan

W Passa alla brandsäkra skåp 
och hyllplan

W Mått B x D x H (mm): 
410 x 300 x 290

Brandsäkert skåp typ 
G-600-FP med ONE TOUCH

Typ G-600-FP G-600-2-FP G-1200-FP G-1200-2-FP

Utrustning 1 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 2 utdragskar 1 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 2 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 596 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298
Invändiga mått B x D x H [mm] 450 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 – 75 –
Bärförmåga utdragskar [kg] – 25 – 60
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 11 33 33
Vikt [kg] 203 217 324 356
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) vänsterhängd dörr 158-139-JY 218-447-JY – –
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) högerhängd dörr 208-520-JY 218-449-JY – –
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) vänsterhängd dörr 208-516-JY 218-451-JY – –
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) högerhängd dörr 208-522-JY 218-453-JY – –
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) – – 158-501-JY 218-463-JY
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) – – 208-514-JY 218-465-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 116-987-JY – 116-975-JY –
Beställningsnummer Inläggskar av plast 133-976-JY 148-590-JY 116-939-JY 148-583-JY
Beställningsnummer Transportsocklar – – 165-319-JY 165-319-JY

ONE TOUCH-modellen erbjuder: 
automatisk dörrstängning med visuell 
och akustisk varningssignal före 
stängning

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, 
ONE TOUCH, med pardörrar

För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd

Bevisad säkerhet

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gult-one-touch-typ-g-122-218463/218463/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-g-1200-fp-one-touch-med-pardorrar-gult-158501/158501/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-1-hyllplan-vansterhangd-dorr-gult-158139/158139/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gult-one-touch-vanster-218447/218447/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-1-hyllplan-hogerhangd-dorr-gult-208520/208520/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gult-one-touch-hoger-218449/218449/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-1-hyllplan-vansterhangd-dorr-gratt-208516/208516/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gratt-one-touch-typ-g-62-vanster-218451/218451/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-1-hyllplan-hogerhangd-dorr-gratt-208522/208522/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gratt-one-touch-typ-g-62-218453/218453/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-g-1200-fp-one-touch-med-pardorrar-gult-158501/158501/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gult-one-touch-typ-g-122-218463/218463/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-kemikalieskap-g-1200-fp-one-touch-med-pardorrar-gratt-208514/208514/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-2-utdragskar-gra-pardorrar-one-touch-218465/218465/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-1200-mm-116975/116975/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gt-600-vit-148590/148590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pe-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-svart-116939/116939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportsockel-for-asecos-brandsakra-skap-1200-mm-bred-165319/165319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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garanti 5 år 
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p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskyddTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Bevisad säkerhet

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

6 utdragshyllor ger tillräckligt med plats 
för många olika brandfarliga ämnen – 
ordning och reda på minimalt utrymme, 
Artikelnr 218-443-JY

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, med hyllplan, 
bredd 900 och 1 200 mm

Brandsäkert skåp Edition- G 
typ G 601, med hyllplan, 
uppsamlingskärl och 
lock av perforerad plåt 
(dörrspärrsystem som tillval)

Brandsäkert skåp version G typ GF-601, 
med 3 hyllplan och golvuppsamlingskärl 
med lock av perforerad plåt, 
Artikelnr 218-456-JY

144

1

www.denios.se/shop

W För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt 
SS-EN 14470-1

W Förberett för teknisk ventilation på skåpöversidan
W Integrerade justeringshjälpmedel för enkel uppriktning av skåpen på ojämna golv
W Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i låssystem) som skydd mot obehörig åtkomst
W Automatisk stängning av dörren vid brand
W Med testat och godkänt, vätsketätt golvkärl, pulverlackerad stålplåt, inkl. lock av perforerad plåt 

som extra lagerplan

Skåp för brandfarli-
ga ämnen Edition-G 
med utdragskar 
och vikdörrar 
levereras med 
dörrspärrsystem.

Typ G-601 GA-600-4 GA-600-6 GF-601 GF-601.4 GF-601.6

Utrustning 3 hyllplan, golvkar 
med hålplåtslock 4 utdragskar 6 utdragskar 3 hyllplan, golvkar 

med hålplåtslock 4 utdragskar 6 utdragskar

Utvändiga mått B x D x H [mm] 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm] 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 – – 75 – –
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 11 11 22 11 11
Vikt [kg] 300 310 324 300 310 324
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004), vänsterhängd dörr 158-084-JY 218-439-JY 218-443-JY 218-456-JY 218-485-JY 218-489-JY
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004), högerhängd dörr 158-088-JY 218-441-JY 218-445-JY 218-495-JY 218-487-JY 218-491-JY
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035), vänsterhängd dörr 158-083-JY 218-440-JY 218-444-JY 218-460-JY 218-486-JY 218-490-JY
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035), högerhängd dörr 158-086-JY 218-442-JY 218-446-JY 218-496-JY 218-488-JY 218-492-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 116-987-JY – – 116-987-JY – –
Beställningsnummer Inläggskar av plast 133-976-JY 148-590-JY 148-590-JY 133-976-JY 148-590-JY 148-590-JY
Beställningsnummer Dörrspärrsystem 116-988-JY – – – – –

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-6-utdragskar-gult-vansterhangd-dorr-218443/218443/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-kemikalieskap-asecos-edition-med-3-hyllplan-vansterhangd-vikdorr-i-gult-typ-g63-218456/218456/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-g-601-med-3-hyllplan-vansterhangd-dorr-gult-158084/158084/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-4-utdragskar-vansterhangd-dorr-gult-typ-g64-218439/218439/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-6-utdragskar-gult-vansterhangd-dorr-218443/218443/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-kemikalieskap-asecos-edition-med-3-hyllplan-vansterhangd-vikdorr-i-gult-typ-g63-218456/218456/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-4-utdragskar-vansterhangd-vikdorr-gult-typ-g64-218485/218485/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-6-utdragskar-vansterhangd-vikdorr-gult-typ-g66-218489/218489/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-g-601-med-3-hyllplan-hogerhangd-dorr-gult-158088/158088/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-4-utdragskar-gult-hogerhangd-dorr-typ-g64-218441/218441/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-6-utdragskar-gult-hogerhangd-dorr-218445/218445/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-kemikalieskap-asecos-edition-med-3-hyllplan-hogerhangd-vikdorr-i-gult-typ-g63-218495/218495/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-4-utdragskar-hogerhangd-vikdorr-gult-typ-g64-218487/218487/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-6-utdragskar-hogerhangd-vikdorr-gult-typ-g66-218491/218491/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-g-601-med-3-hyllplan-vansterhangd-dorr-gratt-158083/158083/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-4-utdragskar-gratt-vansterhangd-dorr-typ-g64-218440/218440/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-6-utdragskar-gratt-vansterhangd-dorr-218444/218444/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-kemikalieskap-asecos-edition-med-3-hyllplan-vansterhangd-vikdorr-i-gratt-typ-g-63-218460/218460/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-4-utdragskar-vansterhangd-vikdorr-gratt-typ-g64-218486/218486/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-6-utdragskar-vansterhangd-vikdorr-gratt-typ-g66-218490/218490/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-g-601-med-3-hyllplan-hogerhangd-dorr-gratt-158086/158086/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-4-utdragskar-gratt-hogerhangd-dorr-218442/218442/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-6-utdragskar-gratt-hogerhangd-dorr-218446/218446/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-kemikalieskap-asecos-edition-med-3-hyllplan-hogerhangd-vikdorr-i-ratt-typ-g63-218496/218496/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-4-utdragskar-hogerhangd-vikdorr-gratt-typ-g64-218488/218488/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-edition-6-utdragskar-hogerhangd-vikdorr-gratt-typ-g66-218492/218492/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gt-600-vit-148590/148590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gt-600-vit-148590/148590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gt-600-vit-148590/148590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gt-600-vit-148590/148590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dorrhallarsystem-for-brandsakert-skap-g-601-g-600-f-116988/116988/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Inkl. ONE-TOUCH-utrustning – bekväm och smidig 
öppning av skåpet med minimal ansträngning

W Dörrarna stängs automatiskt efter 60 sekunder

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, ONE TOUCH, bredd 600 mm

Brandsäkert skåp version G typ GF-601.6, 
med vikdörrar och 6 utdragskar, 
Artikelnr 119-261-JY

145

1

W Automatisk stängning av dörren vid brand

När större behållare ska lagras, välj det 
brandsäkra skåpet med 4 utdragskar.

För beställning ring: 036-39 56 60

Typ GF-601 GF-601.4 GF-601.6

Utrustning 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 4 utdragskar 6 utdragskar
Dörrmodell vikdörr vikdörr vikdörr
Utvändiga mått B x D x H [mm] 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm] 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 – –
Bärförmåga utdragskar [kg] – 25 25
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 11 11
Vikt [kg] 300 310 324
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004), vänsterhängd dörr 119-273-JY 119-258-JY 119-260-JY
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004), högerhängd dörr 119-285-JY 119-287-JY 119-272-JY
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035), vänsterhängd dörr 119-274-JY 119-259-JY 119-261-JY
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035), högerhängd dörr 119-286-JY 119-288-JY 119-277-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 116-987-JY – –
Beställningsnummer Inläggskar av plast 133-976-JY 148-590-JY 148-590-JY

Ventilationspåbyggnader, 
frånluftsventilation och andra 
tillbehör hittar du

se sidan

160

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-6-utdragskar-vansterhangd-dorr-gratt-119261/119261/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-3-hyllplan-vansterhangd-dorr-gult-119273/119273/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-4-utdragskar-vansterhangd-dorr-gult-119258/119258/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-6-utdragskar-vansterhangd-dorr-gult-119260/119260/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-3-hyllplan-hogerhangd-dorr-gult-119285/119285/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-4-utdragskar-hogerhangd-dorr-gult-119287/119287/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-6-utdragskar-hogerhangd-dorr-gult-119272/119272/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-3-hyllplan-vansterhangd-dorr-gratt-119274/119274/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-4-utdragskar-vansterhangd-dorr-gratt-119259/119259/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-6-utdragskar-vansterhangd-dorr-gratt-119261/119261/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-3-hyllplan-hogerhangd-dorr-gratt-119286/119286/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-4-utdragskar-hogerhangd-dorr-gratt-119288/119288/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-one-touch-6-utdragskar-hogerhangd-dorr-gratt-119277/119277/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gt-600-vit-148590/148590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gt-600-vit-148590/148590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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FAVORIT
Artikelnr 200-987-JY
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1

www.denios.se/shop

BESTÄLL SAMTIDIGT

TOUCH
ONE 

TOUCHTOUCH
ONEONE  DENIOS-

garanti 5 år 
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p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskyddTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Mover – för enkel 
transport av skåp.

Brandsäkra kemikalieskåp Select, med hyllplan och golvkärl
W Säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters 

brandklassning enligt SS-EN 14470-1
W Frånluftsanslutning (diameter 75) i skåpöversidan. För 

anslutning av en UFA-fläkt eller för anslutning till egen 
frånluft

W Med justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv
W Dörrarna på det brandsäkra skåpet för kemikalier stannar i 

valfri vinkel (stängs automatiskt vid brand)
W Stängningsmekanism och smältbläck är korrosionsskyddat 

monterade utanför lagerutrymmet
W 1 golvuppsamlingskärl (pulverlackerad stålplåt) enligt krav i 

miljöbalken  inkl. lock av perforerad plåt
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Artikelnr
201-059-JY

Kemikalieskåpen levereras med 
underkörningsbar sockel. Den kan 
stängas med en sockellucka (tillval).

Typ W-123 W-123-0

Utrustning 3 hyllplan, golvkar med 
hålplåtslock

3 hyllplan, golvkar med 
hålplåtslock

Dörrmodell slagdörr slagdörr
Dörrautomatik – ja
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 75
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 33 33
Vikt [kg] 470 473
Beställningsnummer 200-987-J2 201-478-J2
Pris SEK / Styck 35.500:- 37.500:-

Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 116-975-J2 116-975-J2
Pris SEK / Styck 465:- 465:-

Beställningsnummer Inläggskar av plast 116-939-J2 116-939-J2
Pris SEK / Styck 864:- 864:-

Beställningsnummer Sockellucka 201-062-J2 201-062-J2
Pris SEK / Styck 320:- 320:-

Ventilationspåbyggnader, från-
luftsventilation och andra 
tillbehör hittar du

se sidan

160

https://www.denios.se/search?query=200987
https://www.denios.se/search?query=201478
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Dörrfärg: enzianblå, RAL 5010

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Dörrfärg: resedagrön, RAL 6011

Dörrfärg: silver, motsv. RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Stommens färg: antracitgrå, RAL 7016

Dörrfärg: enzianblå, RAL 5010

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Dörrfärg: resedagrön, RAL 6011

Dörrfärg: silver, motsv. RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Stommens färg: antracitgrå, RAL 7016

FAVORIT

För beställning ring: 036-39 56 60

TOUCH
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TOUCHTOUCH
ONEONE  
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90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

W Säker in- och urlastning
W Utdragbara kar ger fullständig översikt över lagerplanet

Brandsäkra kemikalieskåp Select, med utdrags- och golvkärl

ONE TOUCH-modellen ger 
dig: - dörrspärrsystem - 
dörrstängningsautomatik - visuell och 
akustisk varningssignal före automatisk 
dörrstängning
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Det nya utseendet (antracitgrå stomme RAL 7016 och dörrarna i 7 
alternativa färgtoner) ger maximal individualitet och ett modernt utseende. 
Den strukturerade lackytan skyddar mot repor och lämpar sig även för grova 
miljöer.
Ange önskad färg på dörren när du beställer.

Brandsäkert kemikalieskåp typ W-124 
med 4 uppsamlingskärl och integrerade 
uppsamlingskärl, ljusgrå dörrar (RAL 7035)

Brandsäkert kemikalieskåp typ W-126 med 6 
uppsamlingskärl och golvkärl, trafi kröda dörrar 
(RAL 3020)

Typ W-124 W-126 W-124-0 W-126-0

Utrustning 4 utdragskar 6 utdragskar 4 utdragskar 6 utdragskar
Dörrmodell slagdörr slagdörr slagdörr slagdörr
Dörrautomatik – – ja ja
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bärförmåga utdragskar [kg] 60 60 60 60
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 33 33 33 33
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 30 30 30 30
Vikt [kg] 501 533 503 535
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig 201-019-JY 201-051-JY 201-510-JY 201-542-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Inläggskar av plast 148-583-JY 148-583-JY 148-583-JY 148-583-JY
Beställningsnummer Sockellucka 201-062-JY 201-062-JY 201-062-JY 201-062-JY

https://www.denios.se/search?query=201019
https://www.denios.se/search?query=201051
https://www.denios.se/search?query=201510
https://www.denios.se/search?query=201542
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier
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Brandsäkra kemikalieskåp Select, med hyllplan och golvkärl
W Frånluftsanslutning (diameter 75) i skåpöversidan. För anslutning av en 

UFA-fläkt eller för anslutning till egen frånluft
W Med justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv
W Dörrarna på det brandsäkra skåpet för kemikalier stannar i valfri vinkel 

(stängs automatiskt vid brand)

W Stängningsmekanism och smältbläck är korrosionsskyddat monterade 
utanför lagerutrymmet

W 1 golvuppsamlingskärl (pulverlackerad stålplåt) enligt krav i miljöbalken  
inkl. lock av perforerad plåt

Typ W-63 W-63-0 W-93 W-93-0

Utrustning 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock
Dörrmodell slagdörr slagdörr slagdörr slagdörr
Dörrautomatik – ja – ja
Utvändiga mått B x D x H [mm] 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 75 75 75
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 22 23 23
Vikt [kg] 314 315 389 389
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster 200-960-JY 201-454-JY – –
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger 200-971-JY 201-462-JY – –
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig – – 200-979-JY 201-470-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 116-987-JY 116-987-JY 133-979-JY 133-979-JY
Beställningsnummer Sockellucka 201-060-JY 201-060-JY 201-061-JY 201-061-JY
Beställningsnummer Inläggskar av plast 133-976-JY 133-976-JY 133-978-JY 133-978-JY

Brandsäkert kemikalieskåp typ W 93, 
B 893 mm, dörrar i signalgult

Brandsäkert skåp typ W-63L, bredd 60 cm. 
Stomme antracitgrå (RAL 7016), dörr i 
säkerhetsgult (RAL 1004).

Kemikalieskåpen levereras med 
underkörningsbar sockel. Den 
kan stängas med en sockellucka 
(tillval).

TOUCH
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ONEONE  DENIOS-
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Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskyddTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/search?query=200960
https://www.denios.se/search?query=201454
https://www.denios.se/search?query=200971
https://www.denios.se/search?query=201462
https://www.denios.se/search?query=200979
https://www.denios.se/search?query=201470
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-g-901-133979/133979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-g-901-133979/133979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockelpanel-for-gf-skap-60-serien-for-stangning-av-sockeln-201060/201060/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockelpanel-for-gf-skap-60-serien-for-stangning-av-sockeln-201060/201060/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-asecos-gf-skap-90-serien-201061/201061/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-asecos-gf-skap-90-serien-201061/201061/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/iaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-g-901-med-hyllplan-vit-133978/133978/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/iaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-g-901-med-hyllplan-vit-133978/133978/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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1Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier
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Dörrfärg: enzianblå, RAL 5010

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Dörrfärg: resedagrön, RAL 6011

Dörrfärg: silver, motsv. RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Stommens färg: antracitgrå, RAL 7016

Brandsäkra kemikalieskåp Select, med utdrags- och golvkärl

certifi erat golvkar 
(testat och godkänt)

W Säker in- och urlastning
W Utdragbara kar ger fullständig översikt över lagerplanet

W Säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
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Typ W-64 W-66 W-94 W-96

Utrustning 4 utdragskar 6 utdragskar 4 utdragskar 6 utdragskar
Dörrmodell slagdörr slagdörr slagdörr slagdörr
Dörrautomatik – – – –
Utvändiga mått B x D x H [mm] 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647
Bärförmåga utdragskar [kg] 25 25 60 60
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 11 11 22 22
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 5 5 19 19
Vikt [kg] 324 338 418 445
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster 200-995-JY 201-027-JY – –
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger 201-003-JY 201-035-JY – –
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig – – 201-011-JY 201-043-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Inläggskar av plast 148-590-JY 148-590-JY – –
Beställningsnummer Sockellucka 201-060-JY 201-060-JY 201-061-JY 201-061-JY

Brandsäkert skåp typ W-64L, bredd 60 cm. 
Stomme antracitgrå (RAL 7016), dörr i 
säkerhetsgult (RAL 1004).

Det nya utseendet (antracitgrå stomme 
RAL 7016 och dörrarna i 7 alternativa 
färgtoner) ger maximal individualitet 
och ett modernt utseende. Den 
strukturerade lackytan skyddar mot 
repor och lämpar sig även för grova 
miljöer.

Ange önskad färg på dörren när du 
beställer.

Brandsäkert kemikalieskåp typ W 96, dörrar 
ljusgrå, med extra golvkärl (ingår som standard)

För beställning ring: 036-39 56 60
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Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/search?query=200995
https://www.denios.se/search?query=201027
https://www.denios.se/search?query=201003
https://www.denios.se/search?query=201035
https://www.denios.se/search?query=201011
https://www.denios.se/search?query=201043
https://www.denios.se/karinsats-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gt-600-vit-148590/148590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karinsats-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gt-600-vit-148590/148590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockelpanel-for-gf-skap-60-serien-for-stangning-av-sockeln-201060/201060/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockelpanel-for-gf-skap-60-serien-for-stangning-av-sockeln-201060/201060/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-asecos-gf-skap-90-serien-201061/201061/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-asecos-gf-skap-90-serien-201061/201061/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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1 Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

www.denios.se/shop

 W Två fack (vertikal uppdelning) möjliggör separat lagring av olika farliga kemikalier samma skåp

Brandsäkra kemikalieskåp med två skåpfack

 W Omfattande inredning för välordnad lagring av små kembehållare
 W Säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
 W Frånluftsanslutning (diameter 75) i skåpöversidan. För anslutning av en UFA-fläkt eller för anslutning till 
egen frånluft

 W Stabil, högkvalitativ och reptålig yttre stomme med pulverlackerad 
strukturyta, 3 dörrgångjärn

 W Med justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv

FAVORIT
Artikelnr 266-821-JY

Tillbehör: 
6 utdragskärl, 1 golvkärl (pulverlackerad stålplåt), 
3 hylluppsamlingskärl, 1 golvkärl (PP)

Utrustning: 
3 hyllplan, 1 golvkärl inkl. insats av perforerad plåt, 
3 hyllkärl, 1 golvkärl (PP)

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953

Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 –
Bärförmåga utdragskar [kg] – 25
Lastkapacitet inläggskärl [kg] 50 50
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] – 5
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 11
Uppsamlingsvolym golvkärl plast [l] 11 11
Vikt [kg] 478 506
Beställningsnummer 266-821-JY 266-829-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Sockellucka 201-062-JY 201-062-JY

Kemikalieskåpen levereras med 
underkörningsbar sockel. Den 
kan stängas med en sockellucka 
(tillval).

www.denios.se/shop

Fler modeller hittar du online 
i shopen!

Ty
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90DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskyddTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/search?query=266821
https://www.denios.se/search?query=266821
https://www.denios.se/search?query=266829
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


PROFFSUTRUSTNING
Artikelnr 266-854-JY
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2-färgskonceptet 

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Dörrfärg: enzianblå, RAL 5010

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Dörrfärg: resedagrön, RAL 6011

Dörrfärg: silver, motsv. RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Stommens färg: antracitgrå, RAL 7016

Dörrfärg: enzianblå, RAL 5010

Dörrfärg: säkerhetsgul, RAL 1004

Dörrfärg: ljusgrå, RAL 7035

Dörrfärg: helvit, RAL 9010

Dörrfärg: resedagrön, RAL 6011

Dörrfärg: silver, motsv. RAL 9006

Dörrfärg: trafikröd, RAL 3020

Stommens färg: antracitgrå, RAL 7016

Tillbehör: 
2 hyllplan, 2 golvkärl med insatser av perforerad 
plåt, 2 golvuppsamlingskärl, 4 utdragbara kärl 
(pulverlackerad stålplåt)

Tillbehör: 
4 hyllor, 4 golvkärl (pulverlackerad stålplåt)

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953

Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 75
Bärförmåga utdragskar [kg] – 25
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] – 5
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 22
Golvkärl [l] – 11
Vikt [kg] 470 497
Beställningsnummer 266-837-JY 266-854-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Sockellucka 201-062-JY 201-062-JY

Ange önskad färg på dörren när du beställer.

Det nya utseendet (antracitgrå stomme RAL 7016 och 
dörrarna i 7 alternativa färgtoner) ger maximal individualitet 
och ett modernt utseende. Den strukturerade lackytan 
skyddar mot repor och lämpar sig även för grova miljöer.

För beställning ring: 036-39 56 60
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90
Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Ventilationspåbyggnader, 
frånluftsventilation och 
andra tillbehör hittar du

se sidan

160

https://www.denios.se/search?query=266854
https://www.denios.se/search?query=266837
https://www.denios.se/search?query=266854
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Artikelnr 238-942-JY

FM-godkända 
produkterTy

p 
90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskyddTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Trippelcertifi erade brandsäkra 
kemikalieskåp med 30 minuters 
brandskydd
W Förvaring av kemikalier till ett bra pris-/

prestandaförhållande.

Två färgtoner för ett modernt och individuellt utseende: stomme 
i antracitgrått (RAL 7016), dörrar i säkerhetsgult (RAL 1004) eller 
ljusgrått (RAL 7035)

Brandmotståndet hos typ 30 är tillförlitligt, under 
förutsättning att enbart 1 skåp per brandcell 
ställs upp. Om denna sektion är större än 100 m², 
får ett skåp ställas upp per 100 m².

Typ FM 30-63L FM 30-63R FM 30-93L FM 30-93R FM 30-123

Utrustning 3 hyllplan, golvkar med 
hålplåtslock

3 hyllplan, golvkar med 
hålplåtslock

3 hyllplan, golvkar med 
hålplåtslock

3 hyllplan, golvkar med 
hålplåtslock

3 hyllplan, golvkar med 
hålplåtslock

Dörrgångjärn vänster höger vänster höger dubbelsidig
Utvändiga mått B x D x H [mm] 564 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947
Invändiga mått B x D x H [mm] 450 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 75 75 75 75
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 22 23 23 33
Vikt [kg] 180 181 235 236 281
Beställningsnummer Färg dörrar: grå 238-934-JY 238-936-JY 238-938-JY 238-940-JY 238-942-JY
Beställningsnummer Färg dörrar: gul 238-935-JY 238-937-JY 238-939-JY 238-941-JY 238-943-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 116-987-JY 116-987-JY 133-979-JY 133-979-JY 116-975-JY
Beställningsnummer Inläggskar av plast 133-976-JY 133-976-JY 133-978-JY 133-978-JY 116-939-JY
Beställningsnummer Sockellucka 219-570-JY 219-570-JY 219-572-JY 219-572-JY 219-573-JY

DENIOS erbjuder även testade brandsäkra kemikalieskåp enligt FM provningsstandard 6050 och 
provningsstandarden UL/ULC 1275. Dessa skåp uppfyller kraven enligt NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA. 
Våra rådgivare kan ge dig mer information om denna internationella standard.

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-gratt-3-hyllplan-typ-30-123-fm-238942/238942/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-gratt-3-hyllplan-typ-30-63l-fm-238934/238934/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-gratt-3-hyllplan-typ-30-63r-fm-238936/238936/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-gratt-3-hyllplan-typ-30-93l-fm-238938/238938/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-gratt-3-hyllplan-typ-30-93r-fm-238940/238940/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-gratt-3-hyllplan-typ-30-123-fm-238942/238942/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-fm-godkant-gult-3-hyllor-typ-30-63l-238935/238935/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-gult-3-hyllplan-typ-30-63r-fm-238937/238937/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-gult-3-hyllplan-typ-30-93l-fm-238939/238939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-gult-3-hyllplan-typ-30-93r-fm-238941/238941/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-baseline-gult-3-hyllplan-typ-30-123-fm-238943/238943/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-g-901-133979/133979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-g-901-133979/133979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-1200-mm-116975/116975/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/iaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-g-901-med-hyllplan-vit-133978/133978/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/iaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-g-901-med-hyllplan-vit-133978/133978/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pe-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-svart-116939/116939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-asecos-baseline-60-skap-219570/219570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-asecos-baseline-60-skap-219570/219570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-asecos-baseline-90-skap-219572/219572/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-asecos-baseline-90-skap-219572/219572/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-asecos-baseline-120-skap-219573/219573/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 238-933-JY

Artikelnr 238-929-JY

Kemikalieskåpen levereras med under-
körningsbar sockel. Den kan stängas 
med en sockellucka (tillval).

FM-godkända 
produkter Ty

p 
90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

W Integrerad, underkörningsbar sockel som underlättar förflyttning (sockeln kan som tillval förslutas med en täckplatta)
W Extremt robust konstruktion med reptålig strukturlackering.
W Stängningsmekanism och säkerhetselement är korrosionsskyddat monterade utanför lagerutrymmet.
W Inkl. 3 hyllplan (höjdinställbara i steg om 32 mm) med testat och godkänt golvkar med hålplåtslock
W Lättgående pardörrar med dämpade dörrstängare av hög kvalitet och dörrspärrssystem som stängs automatiskt vid brand

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Trippelcertifi erade  brandsäkra 
kemikalieskåp med 90 minuters 
brandskydd
W För säker och korrekt förvaring av 

brandfarliga vätskor (H224-226)

Typ FM W-63L FM W-63R FM W-93 FM W-123

Utrustning 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock
Dörrgångjärn vänster höger dubbelsidig dubbelsidig
Utvändiga mått B x D x H [mm] 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 75 75 75
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 22 22 23 33
Vikt [kg] 314 314 390 471
Beställningsnummer Färg dörrar: grå 238-926-JY 238-928-JY 238-930-JY 238-932-JY
Beställningsnummer Färg dörrar: gul 238-927-JY 238-929-JY 238-931-JY 238-933-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 116-987-JY 116-987-JY 133-979-JY 116-975-JY
Beställningsnummer Inläggskar av plast 133-976-JY 133-976-JY 133-978-JY 116-939-JY
Beställningsnummer Sockellucka 201-060-JY 201-060-JY 201-061-JY 201-062-JY

3 hyllplan samt lock av perforerad plåt till golvkaret ger 
förvaringsutrymme för en mängd mindre behållare. 

Det brandsäkra skåpet för kemikalier 
med enkeldörr kan fås med höger- eller 
vänsterhängd dörr

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-select-fm-w-123-gula-dorrar-3-hyllplan-238933/238933/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-select-fm-w-63r-hogerhangd-dorr-i-gult-3-hyllplan-238929/238929/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-select-fm-w-63l-vansterhangd-dorr-i-gratt-3-hyllplan-238926/238926/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-select-fm-w-63r-hogerhangd-dorr-i-gratt-3-hyllplan-238928/238928/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-select-fm-w-93-gra-dorrar-3-hyllplan-238930/238930/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-select-fm-w-123-gra-dorrar-3-hyllplan-238932/238932/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-select-fm-w-63l-vansterhangd-dorr-i-gult-3-hyllplan-238927/238927/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-select-fm-w-63r-hogerhangd-dorr-i-gult-3-hyllplan-238929/238929/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-select-fm-w-93-gula-dorrar-3-hyllplan-238931/238931/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-select-fm-w-123-gula-dorrar-3-hyllplan-238933/238933/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-for-asecos-skap-for-kemikalier-g-601-g-600-f-116987/116987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-g-901-133979/133979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-1200-mm-116975/116975/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-600-mm-bred-vit-133976/133976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/iaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-g-901-med-hyllplan-vit-133978/133978/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pe-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-svart-116939/116939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockelpanel-for-gf-skap-60-serien-for-stangning-av-sockeln-201060/201060/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockelpanel-for-gf-skap-60-serien-for-stangning-av-sockeln-201060/201060/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-asecos-gf-skap-90-serien-201061/201061/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Den europeiska normen SS-EN 14470-1 reglerar byggkrav och provningsvillkor för brandklassade säkerhetsskåp och 
brandsäkra kemikalieskåp för lagring av brandfarliga vätskor i arbetslokaler.

Brandbelastningen är indelad i 4 klasser (typ 15, 30, 60 och 90)
Siffran anger här den tid i minuter som det brandsäkra kemikalieskåpet måste stå emot vid brand. MSB:s rekommendationer med 
standard SS-EN 14470-1 gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas har varit gällande sedan 2014. Alla brandsäkra skåp som 
är klassificerade som typ 30 får användas på särskilda villkor. Brandsäkra skåp Typ 15 är inte tillåtna i Sverige. Det är resultatet av 
riskbedömningen som ansvariga på företaget gör som är avgörande för valet av brandsäkerhetsklass. DENIOS rekommendation för 
farliga kemikalier är enligt TRGS 510 och innehåller ytterligare krav på ändamålsenlig drift av säkerhetsskåp/brandsäkra kemikalieskåp 
i arbetslokaler.

ENLIGT EUROPEISK NORM SS EN 14470-1

 W Minimering av brandrisken vid förvaring av brandfarliga 
ämnen och skydd för lagerbehållarna om brand skulle uppstå, 
så att alla människor hinner utrymma.

 W Brandkåren ska ha tillräckligt med tid för att ta sig in i 
utrymmena innan branden når de lagrade ämnena och blir 
okontrollerbar. 

 W Minimering av ångor i omgivande miljö.
 W Eventuella läckage blir kvar i skåpet.
 W Säkerhetsskåp/brandsäkra kemikalieskåp måste ställas upp 

och användas  
så att säkerheten för personer som befinner sig i 
närheten garanteras, särskilt med avseende på brand- och 
explosionsrisker.

Skyddsmål

 W är typprovade enligt bestämmelserna i SS-EN 14470-1,
 W motsvarar den högsta brandsäkerhetsklassen typ 90  

(90 minuter) som krävs i TRGS 510 eller minimikravet  
typ 30 (30 minuter),

 W tillgodoser byggkraven som ställs i SS-EN 14470-1  
och har alla nödvändiga certifieringar,

 W är även GS-kontrollerade enligt de senaste kriterierna.

Den senaste tekniken: Alla brandsäkra kemikalieskåp från DENIOS

 W Ett skåps brandbelastning måste påvisas genom 
brandprovning.

 W Vid brandprovet står skåpet på bara 100 mm avstånd 
från brandväggen. Det utsätts för flammor i enlighet med 
enhetskurvan i EN 1363-1.

 W Temperaturhöjningen mäts på 13 definierade ställen i skåpet.
 W Dörrarna måste stängas fullständigt oavsett position inom 

max. 20 sekunder. Om ett dörrspärrsystem används måste det 
lösa ut vid en temperatur på 50 °C (+0/-10 °C).

 W Ventilationsöppningarna måste stängas automatiskt vid en 
temperatur på 70 °C (+/-10°C).

 W Hyllor och utdragbara kärl i skåpet måste garantera 
maximal bärförmåga tills brandprovet har avslutats. Även 
golvuppsamlingskärlet måste bibehålla tätheten.

Provningsvillkor I SS-EN 14470 ställs bl.a. följande krav: 

 W De mekaniska komponenterna (t.ex. dörrar och utdragslådor) 
utsätts från och med nu för ytterligare ett påfrestningstest 
med maxbelastning.

 W GS-märkningen utdelas enbart efter 50 000 öppningar/
stängningar utan skador.

 W Under brandprovet måste temperaturmätställen finnas 
i brandugnen och på skåpsbotten (viktigt t.ex. för 
skåpkonstruktioner med underkörbar sockel). 

 W Intyg om att alla komponenter i skåpet är fria från toxiska/
cancerogena polycykliska aromatiska kolväten (PAK).

Bland de utökade testkriterierna finns bl.a.:
Ländernas myndighet för säkerhet (ZLS) fattade 
i slutet av 2009 beslut om utökade riktlinjer för 
tester av brandsäkra kemikalieskåp.
I SS-EN 14470-1 finns kriterierna för 
brandskydd, kontroll och dokumentation. 
Kontrollerna för GS-märkning övertar och utökar dessa krav. Ett 
annat fokus är testning med avseende på varaktig funktion och 
användarsäkerhet

GS-märkningen

Alla brandsäkra skåp från DENIOS är försedda med gällande 
GS-märkning. När du väljer DENIOS-produkter får du därför extra 
kvalitet, säkerhet och lång livslängd.

www.denios.se/
lagstiftning

Denios Handbok om farliga 
ämnen 
Är en handledning som ger 
dig snabb överblick i syfte 
att upprätthålla lagenlig 
förvaring av farliga ämnen 
och arbetssäkerhet. Med 
denna Handbok hjälper 
vi på Denios våra kunder 
att alltid har den senaste 
informationen.

DENIOS handledning 
för hantering av 
kemikalier

 Artikelnr 188-296-JY
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1DENIOS-
garanti 5 år Godkänd enligt EN 14470-1Ty

p 
30 30 minuter brandskydd TÜV-/

MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1

 W Stängningsmekanism och smältbläck är korrosionsskyddat monterade 
utanför lagerutrymmet

 W Integrerad, underkörningsbar sockel som underlättar förflyttning (sockeln 
kan som tillval förslutas med en täckplatta)

 W Frånluftsanslutning (diameter 75) i skåpöversidan. För anslutning av en 
UFA-fläkt eller för anslutning till egen frånluft

 W 2-färgat koncept för ett modernt och kundanpassat utseende: Skåpstomme 
i antracitgrått (RAL 7016), dörrarna kan levereras i flera färger

Välj mellan följande utföranden efter dina behov: - 
Med 3 hyllplan och golvkar - Med 4 utdragskar - Med 
6 utdragskar Har du inte hittat den optimala lösningen 
ännu? Kontakta oss. Vårt omfattande Select-program 
innehåller rätt lösning för alla behov.

 W Det brandsäkra kemikalieskåpets dörrar spärras med 
standardspärrsystemet (stängs automatiskt vid brand)

Typ W 123 W 124 W 126

Utrustning 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 4 utdragskar 6 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 – –
Bärförmåga utdragskar [kg] – 60 60
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 33 33 33
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] – 30 30
Vikt [kg] 455 486 518
Beställningsnummer Säkerhetsgula dörrar (RAL 1004) 233-801-JY 233-803-JY 233-805-JY
Beställningsnummer Ljusgråa dörrar (RAL 7035) 233-802-JY 233-804-JY 233-806-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Extra inläggshyllplan 116-975-JY – –
Beställningsnummer Inläggskar av plast 116-939-JY 148-583-JY 148-583-JY
Beställningsnummer Sockellucka 201-062-JY 201-062-JY 201-062-JY

Brandsäkert skåp Select, med vikdörrar

Platsbesparande 
vikdörrar: Litet 
utrymmesbehov 
framför skåpet då 
dörrarna är öppna

De utdragbara karen underlättar säker och 
överskådlig lagring av kemikalier

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-select-w-123f-gula-vikdorrar-med-3-hyllplan-233801/233801/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-select-w-124f-gula-vikdorrar-med-4-utdragskar-233803/233803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-select-w-126f-gula-vikdorrar-med-6-utdragskar-233805/233805/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-select-w-123f-gra-vikdorrar-med-3-hyllplan-233802/233802/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-select-w-124f-gra-vikdorrar-med-4-utdragskar-233804/233804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-asecos-select-w-126f-gra-vikdorrar-med-6-utdragskar-233806/233806/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hylla-lackerad-for-asecos-brandsakra-skap-for-kemikalier-1200-mm-116975/116975/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pe-for-asecos-brandsakra-skap-med-hyllplan-svart-116939/116939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ilaggskarl-pp-for-asecos-brandsakra-skap-gf-gt-1201-vit-148583/148583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Brandsäkra skåp för brandfarliga kemikalier

 W Vid brand stänger en elektronisk temperatursensor utdragsskåpen
 W Dörrstängning efter 60 sekunder som standard med optisk och akustisk 
varningssignal

 W Intelligent standardstoppfunktion: Utdragsskåpet känner av hinder, därför 
finns ingen klämrisk för händer och fingrar.

 W Vid strömavbrott stängs skåpet automatiskt med hjälp av 
reservströmsaggregat

 W Vertikalt utdragsskåp kan låsas med profilcylindrar (kan användas i 
låssystem) med indikering av låstillstånd (röd/grön)

 W När skåpet låses blockeras motorn och skåpen kan inte längre öppnas. 
Därmed förhindras åtkomst av obehörig.

 W Integrerat ventilationssystem (nominell bredd 75 mm)
 W Stabil, högkvalitativ och reptålig yttre stomme med pulverlackerad yta
 W Integrerade, justerbara fötter kompenserar för ojämna golv
 W För obegränsad lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
 W Brandklass 90 minuter (EI 90 min. enligt SS EN 14470-1)
 W Golvkar ingår som standard och levereras med lock av perforerad plåt. Det 
kan även användas som uppställningsyta

 W Justerbara lagernivåer i steg om 32 mm
 W Dubbelsidig anslutning, kan integreras optimalt på arbetsplatser

Inget skåp är som Scoper! 
Det första brandsäkra kemikalieskåpet med utdragshyllor. SCOPER kombinerar innovativ och modern teknik med maximal komfort och 
säkerhet När antalet kemikalier i verksamheten ökar, men mängderna av varje ämne minskar, krävs ett anpassat förvaringskoncept. 
SCOPER slim: Samma lagervolym som standardskåp – med halva skåpsbredden. På bara 45 cm bredd kan det brandsäkra 
kemikalieskåpet SCOPER förvara nästan samma mängd kemikalier som ett 90 cm brett skåp med utdragshyllor. Så du kan använda 
ytorna effektivt 

Välj mellan ett SCOPER slim, 
B 45 cm eller två vertikala 
utdragsskåp SCOPER wide, B 81 cm.  
Varje vertikalt utdragsskåp är som 
standard utrustat med 4 eller 5 hyllor. 
Fler kombinationer kan levereras på 
begäran.

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

Den dubbelsidiga åtkomsten är perfekt för integrering med arbetsplatser

Säkerhet med en knapptryckning - 
automatisk öppning och stängning är 
bekvämt och enkelt

DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskyddTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse
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Artikelnr 245-539-JY
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1Brandsäkra skåp för brandfarliga kemikalier

Scoper Slim med 4 eller 5 hyllor

W Uppfyller lagar och 
regler

W Högsta komfort och 
säkerhet vid användning

W Brandklassat 
kemikalieskåp - typ 90 
med vertikalt utsug

Med brandsäkra kemikalieskåp 
i SCOPER-serien uppfylls viktiga 
krav vid förvaring av brandfarliga 
kemikalier.

W Godkänt golvkar

Typ 45-4 45-5

Utrustning 4 hyllor, 1 golvkar med lock av perforerad plåt 5 hyllor, 1 golvkar med lock av perforerad plåt
Antal lagerplan 5 6
Utvändiga mått B x D x H [mm] 449 x 860 x 1966 449 x 860 x 1966
Invändiga mått B x D x H [mm] 331 x 775 x 1750 331 x 775 x 1750
Bärförmåga hylla [kg] 50 50
Lastkapacitet per vertikal låda [kg] 140 140
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 13 13
Vikt [kg] 344 344
Beställningsnummer Blå 245-544-JY 245-541-JY
Beställningsnummer gul 245-542-JY 245-539-JY
Beställningsnummer grå 245-543-JY 245-540-JY

Beroende på typ av skåp är de utrustade med fyra eller fem hyllor  Inklusive ett golvkar och lock av perforerad plåt

Scoper slim erbjuder full funktionalitet med endast 
halva skåpbredden. Beroende på typ av skåp är de 
utrustade med fyra eller fem hyllor, inkl. ett golvkar 
och lock av perforerad plåt.
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För beställning ring: 036-39 56 60

Scoper - säkerhet, snabb 
åtkomst även till produkter 
längst bak, perfekt hantering

Ventilationspåbyggnader, 
frånluftsventilation och andra 
tillbehör hittar du

se sidan

160

https://www.denios.se/brandklassat-kemikalieskap-asecos-slim-scoper-45-5-utdragbart-med-gul-dorr-5-hyllor-245539/245539/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-kemikalieskap-asecos-slim-scoper-45-4-utdragbart-med-bla-dorr-4-hyllor-245544/245544/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-kemikalieskap-asecos-slim-scoper-45-5-utdragbart-med-bla-dorr-5-hyllor-245541/245541/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-kemikalieskap-asecos-slim-scoper-45-4-utdragbart-med-gul-dorr-4-hyllor-245542/245542/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-kemikalieskap-asecos-slim-scoper-45-5-utdragbart-med-gul-dorr-5-hyllor-245539/245539/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-kemikalieskap-asecos-slim-scoper-45-4-utdragbart-med-gra-dorr-245543/245543/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-kemikalieskap-asecos-slim-scoper-45-5-utdragbart-med-gra-dorr-245540/245540/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ 81-8 81-9

Utrustning 8 hyllor, 2 golvkar med lock av perforerad plåt 9 hyllplan, 2 golvkar med lock av perforerad plåt
Antal lagerplan 10 11
Utvändiga mått B x D x H [mm] 819 x 860 x 1966 819 x 860 x 1966
Invändiga mått B x D x H [mm] 701 x 775 x 1750 701 x 775 x 1750
Bärförmåga hylla [kg] 50 50
Lastkapacitet per vertikal låda [kg] 140 140
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 13 13
Vikt [kg] 500 500
Beställningsnummer Blå 245-550-JY 245-553-JY
Beställningsnummer gul 245-548-JY 245-551-JY
Beställningsnummer grå 245-549-JY 245-552-JY

www.denios.se/shop

Brandsäkra skåp för brandfarliga kemikalier

Uppfyller lagar och regler

Står emot brand i 90 minuter

Säkerhet för medarbetare och miljö

Högsta komfort och säkerhet vid användning

Direkt åtkomst och maximal översikt

Brandklassat kemikalieskåp - typ 90 med 
utdragbara hyllor

Certifierad och hållbar kvalitet

Scoper - säkerhet, snabb 
åtkomst även till produkter 
längst bak, perfekt hantering

Beroende på typ av skåp ingår 8 (som på bilden), 
9 resp. 10 hyllor som standard. Golvkar och 
perforerat plåtgaller ingår alltid. Det kan användas 
som extra avställningsyta
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Scoper Wide med 8 eller 9 hyllor

DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskyddTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-wide-scoper-81-8-2-utdragsdelar-bla-dorr-245550/245550/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-wide-scoper-81-8-2-utdragsdelar-bla-dorr-245550/245550/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-wide-scoper-81-9-2-utdragsdelar-9-hyllplan-bla-dorr-245553/245553/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-wide-scoper-81-8-2-utdragsdelar-gul-dorr-245548/245548/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-wide-scoper-81-9-2-utdragsdelar-9-hyllplan-gul-dorr-245551/245551/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-wide-scoper-81-8-2-utdragsdelar-8-hyllplan-gra-dorr-245549/245549/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-wide-scoper-81-9-2-utdragsdelar-9-hyllplan-gra-dorr-245552/245552/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Tillbehör Halkskyddsmatta
Skensystem på 

varje hylla
Extra hylla (bär-

förmåga 50 kg)

Beställningsnummer 245-556-JY 245-555-JY 245-554-JY

Typ 81-10

Utrustning 10 hyllor, 2 golvkar med lock av perforerad plåt
Antal lagerplan 12
Utvändiga mått B x D x H [mm] 819 x 860 x 1966
Invändiga mått B x D x H [mm] 701 x 775 x 1750
Bärförmåga hylla [kg] 50
Lastkapacitet per vertikal låda [kg] 140
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 13
Vikt [kg] 500
Beställningsnummer gul 245-545-JY
Beställningsnummer grå 245-546-JY
Beställningsnummer Blå 245-547-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Brandsäkra skåp för brandfarliga kemikalier

Scoper Wide med 10 hyllor

Halkskyddsmatta
För säkert fäste på hyllorna

Skensystem på varje hylla
Extra tippskydd för behållare i lager 
(parvis)

Extra hylla (bärförmåga 50 kg)

Flexibel lagring. Med Scoper anpassas 
lagernivåerna mycket enkelt till det aktuella 
behovet. Med steg om 25 mm kan hyllorna 
flyttas av kunden efter behov.
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Beroende på typ av skåp ingår 8 (som på bilden), 9 resp. 10 hyllor som standard. Golvkar och lock av perforerad plåt ingår alltid. Det kan användas som extra avställningsyta

Ventilationspåbyggnader, 
frånluftsventilation och andra 
tillbehör hittar du se sidan

160

https://www.denios.se/halkskyddsmatta-for-hyllor-asecos-245556/245556/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skensystem-for-hyllor-asecos-245555/245555/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-asecos-245554/245554/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-wide-scoper-81-10-2-utdragsdelar-gul-dorr-245545/245545/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-wide-scoper-81-10-2-utdragsdelar-10-hyllplan-gra-dorr-245546/245546/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-skap-for-kemikalier-asecos-wide-scoper-81-10-2-utdragsdelar-10-hyllplan-bla-dorr-245547/245547/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 116-941-JY

Artikelnr 129-345-JY

Artikelnr 180-343-JY

160

1

www.denios.se/shop

Artikelnr 162-204-JY

Teknisk ventilation

Anslutningsklar adapter för teknisk 
ventilation

Adapter utan övervakning.

Frånluftsövervakning

W Säker och enkel övervakning av frånluftsvolymer från ett brandsäkert skåp 
för kemikalier

W Med nätkabel och jordad stickkontakt
W Mått B x D x H (mm): 300 x 400 x 265
W Uppfyller ATEX-kraven: CE Ex II 3/-G Ex n llC T4
W Bullernivå: beror på den anslutna frånluftsanläggningen

Radialfl äktar

W Lämplig för 1 till 120 luftomsättningar i skåpet (beroende på 
skåpstorlek, tryckförluster och ventilationsledningens längd)

W Med nätkabel och jordad stickkontakt
W Uppfyller ATEX-kraven: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4
W Effekt (W): 35
W Mått B x D x H (mm): 200 x 400 x 200
W Nätanslutning 230 V/50 Hz
W Varv (varv/min): 2450
W Ljudeffektnivå: 35 dB (A)

W Kåpa och löphjul av svårantändlig 
polypropen (PP)

W Säkrad mot gasutsläpp
W Anslutningsrör DN 75
W Uppfyller krav enligt VDMA och ATEX

W Kapslingsklass IP 55
W Flöde 60–250 m³/h
W totaltryck 240–175 Pa
W Med monteringskonsol av stål

Enligt lag måste gaser, ångor och ämnen som  svävar i luften tas om hand direkt 
där de släpps ut eller bildas.

W För montering mellan säkerhetsskåp och byggnadens frånluftsanläggning

Typ* Zon 1 Ingen zon*

Eff ekt [W] 90 90
Nominell spänning [V] 400 230
Bullernivå [db(A)] 45 45
Varvtal [U/min] 2800 2850
Beställningsnummer 116-941-JY 116-943-JY

*Utsugning ur zon 2, inte uppställd i någon zon

Typ AD 12 WO 12 AM 12 WM 12 AP 12 WP 12

Utrustning som skåpadapter för väggmontering som skåpadapter för väggmontering som skåpadapter för väggmontering

Leveransomfattning – – Med frånluftsövervakning Med frånluftsövervakning Med frånluftsövervakning och 
potentialfri larmkontakt

Med frånluftsövervakning och 
potentialfri larmkontakt

Beställningsnummer 129-345-JY 162-203-JY 136-799-JY 162-204-JY 180-341-JY 180-342-JY

Typ BL CL HL EL

Leveransomfattning Frånluftsövervakning Flödesövervakning Flödesövervakning med potentialfri 
larmkontakt

Flödesövervakning med potentialfri larmkontakt, digitaldisplay 
och akustisk varningssignal vid strömavbrott

Flöde min [m³/h] 30 20 20 20
Flöde max [m³/h] 200 300 300 300
Beställningsnummer 180-343-JY 180-344-JY 180-345-JY 180-346-JY

Radialfl äkt, explosionsskyddad för 
obegränsad användning även i zon 1, 
CE Ex II 2G c IIB T4 PTB07 ATEX D 105, 
nätanslutning 400 V/50 Hz.

Anslutningsklar adapter för upp 
till 120-faldig ventilation för 
väggmontering, med övervakning.

Passande tillbehör hittar 
du i vår webbshop!

denios.shop/radialflaktar

https://www.denios.se/radialflakt-asecos-rv-1-ex-klassad-atex-konform-400-v-116941/116941/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-typ-ao-12-anslutningsklar-129345/129345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/franluftsovervakning-asecos-typ-bl-180343/180343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-wm-12-for-vaggmontering-med-overvakning-anslutningsklar-162204/162204/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/radialflakt-asecos-rv-1-ex-klassad-atex-konform-400-v-116941/116941/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/radialflakt-asecos-rv-2-230-v-116943/116943/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-typ-ao-12-anslutningsklar-129345/129345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-w0-12-for-vaggmontering-anslutningsklar-162203/162203/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-am-12-med-overvakning-anslutningsklar-136799/136799/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-wm-12-for-vaggmontering-med-overvakning-anslutningsklar-162204/162204/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-ap-12-med-overvakning-och-larm-180341/180341/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-wp-12-med-overvakning-och-larm-180342/180342/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/franluftsovervakning-asecos-typ-bl-180343/180343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/franluftsovervakningsenhet-asecos-typ-cl-med-flodesovervakning-180344/180344/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/franluftsovervakningsenhet-asecos-typ-hl-med-flodesovervakning-180345/180345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/franluftsovervakning-asecos-typ-el-med-flodesovervakning-180346/180346/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Det stickkontaktfärdiga 
returluftfiltret absorberar 
lösningsmedelsångor 
(organiska) permanent tills 
filtret är mättat, till mer än 
99,999 %, både under normala 
driftförhållanden och vid 
ett simulerat olyckstillbud i 
säkerhetsskåpet.

Kontrollampa för 
utsug Kontrollampa för fi ltersystem

Frånluftfläkt , nödvändig för DENIOS 
säkerhetsskåp, byggår 2005 eller 
äldre samt externa tillverkare

Artikelnr 171-300-JY

W Komplett med flerstegs filtersystem, anslutningskabel och stickkontakt
W Inga kostnadsintensiva frånluftskanaler behövs, enkelt och säkert montage
W Aktivt personskydd tack vare en säker detektering av hälsofarliga ångor, 

som hålls kvar i filtersystemet
W Tyst som en viskning – bara cirka 39 dB(A)
W Uppfyller ATEX-kraven: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
W Yttermått B x D x H (mm): 305 x 555 x 210
W Anslutning 230 V/50 Hz
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Returluftfi lter och transportsocklar

Ventilationsadapter, komplett med fl erstegs fi ltersystem, 
anslutningskabel och stickkontakt

Cirkulationsfi lter
W Du slipper dyra väggenomföringar och platskrävande 

frånluftsledningar
W Eliminerar Ex-zoner i och runt skåpet för brandfarliga 

ämnen
W Testad och certifierad

Sånt här behöver 

du inte tänka på längre!

För beställning ring: 036-39 56 60
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Custos - det nya ventilerade kemikalieskåpet från DENIOS 
Med det multifunktionella ventilerade kemikalieskåpet möjliggörs förvaring av många 
farliga kemikalier.

Säkerhet på högsta nivå

Ventilerat kemikalieskåp

Utmärkt kvalitet

Modern övervakningselektronik ger 
trygghet i den dagliga driften.

W Filter mättade genom 
lösningsmedelsångor 
(kolväten)

W Luftomsättning 
(frånluftflöde)

W Serviceintervall
W Datum för manuell kontroll 

av filter

Permanent och övervakad 
teknisk ventilation i skåpen. 
Medarbetare slipper 
därigenom att exponeras för 
hälsofarliga ångor

Ex-zonerna kring skåpet 
behövs inte (vid lagring av 
brandfarliga vätskor)

Det behövs inga 
kostsamma 
ventilationsanläggningar

Stor flexibilitet vid val av 
uppställningsplats

Cirkulationsfilterskåp ska kontrolleras i utförliga testprogram 
och certifieras genom "infraserv Höchst" som ackrediterat 
mätställe enligt förordningen om farliga ämnen.

W Test av skåpets motståndskraft vid brand enligt SS-EN 14470-1
W GS-godkänd för brandsäkra kemikalieskåp
W ATEX-överensstämmelse CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc hos skåp med ventilation
W CE-försäkran om överensstämmelse
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Maximal säkerhet i trånga utrymmen. Vårt 
skåpsortiment: denios.shop/skap

DENIOS 
garanti 5 år

TÜV-/MPA- 
afprøvede 
produkter

overensstemmelse-
serklæring

Ventilerat kemikalieskåp

 W Dörrar och stomme i ljusgrått (RAL 7035)
 W Utdragshyllor med utdragbara plastkar
 W Två avdelningar tillåter åtskild lagring av syror och baser i ett enda skåp
 W Utvändig stomme av lackerad, tunn stålplåt
 W Låsmekanismen rostskyddad utanför lagerutrymmet

 W Stabil, högkvalitativ och reptålig yttre stomme med pulverlackerad 
strukturyta

 W Som tillval finns en insats av perforerad plåt för golvkaret som bildar 
ytterligare ett lagerplan

 W Dörrarna låsbara med ett cylinderlås i det vridbara handtaget

Custos typ SL - miljöskåp för syror och 
baser med integrerad ventilation

Custos typ C - kemikalieskåp med 
integrerad ventilation

Teknisk ventilation med filter
inkluderad

Idealisk för uppställning i arbetslokaler, ca 39 dB (A)
med flerstegs bredbandsfilter
optiskt och akustiskt larm
display med innovativ pekskärm
manuell filterkontroll med provtagningsventil

Typ C-83 C-103

Utrustning 3 hyllplan, golvkar 3 hyllplan, golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 810 x 520 x 2290 1055 x 520 x 2290
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 33 33
Bärförmåga hylla [kg] 60 100
Beställningsnummer vit 248-476-JY 248-474-JY
Beställningsnummer grå 248-477-JY 248-475-JY
Tillbehör

Beställningsnummer  
Hålplåtsinsats för golvkar 202-810-JY 202-811-JY

Typ SL-606 SL-1212

Utrustning 6 utdragshyllor 12 utdragshyllor
Utvändiga mått B x D x H [mm] 600 x 615 x 2300 1197 x 615 x 2300
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] 11 11
Last utdragbar hylla [kg] 25 25
Beställningsnummer 248-479-JY 248-478-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/ventilerat-kemikalieskap-asecos-custos-vita-dorrar-3-hyllplan-och-bottenkar-typ-c-83-248476/248476/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilerat-kemikalieskap-asecos-custos-vita-dorrar-3-hyllplan-och-bottenkar-typ-c-103-248474/248474/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilerat-kemikalieskap-asecos-custos-gra-dorrar-3-hyllplan-och-bottenkar-typ-c-83-248477/248477/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilerat-kemikalieskap-asecos-custos-gra-dorrar-3-hyllplan-och-bottenkar-typ-c-103-248475/248475/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-uppsamlingskarl-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-810-202810/202810/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insats-av-perforerad-plat-for-uppsamlingskarl-for-asecos-kemikalieskap-systema-b-1055-202811/202811/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilerat-syra-basskap-asecos-custos-med-6-utdragshyllor-typ-c-606-248479/248479/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilerat-syra-basskap-asecos-custos-med-12-utdragshyllor-typ-c-1212-248478/248478/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Custos typ E - brandsäkert kemikalieskåp med integrerad ventilation

Typ E-123 E-124 E-126

Utrustning 3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock 4 utdragskar 6 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1193 x 615 x 2294 1193 x 615 x 2294 1193 x 615 x 2294
Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg] 75 – –
Bärförmåga utdragskar [kg] – 60 60
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 33 33 33
Uppsamlingsvolym utdragskar [l] – 30 30
Vikt [kg] 479 518 550
Beställningsnummer grå 248-459-JY 248-462-JY 248-465-JY
Beställningsnummer gul 248-460-JY 248-463-JY 248-466-JY
Beställningsnummer röd 248-461-JY 248-464-JY 248-467-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Sockellucka 201-062-JY 201-062-JY 201-062-JY

Ventilerat kemikalieskåp

 W Brandklass 90 minuter (EI 90 min. enligt SS EN 14470-1)
 W Två dörrar öppnas med ett handtag, dörrarna låses med 
spärrsystemet som ingår som standard

 W Automatisk dörrstängning som standard frigör de spärrade 
dörrarna efter 60 sekunder, optisk och akustisk varningssignal före 
dörrstängning

 W 2-färgat koncept för ett modernt och personligt utseende: Stomme i 
antracitgrått (RAL 7016), dörrarna kan fås i:  
säkerhetsgult (RAL 1004) 
ljusgrått (RAL 7035) 
trafikrött, RAL 3020)

 W Integrerad, underkörningsbar 
sockel som underlättar 
förflyttning (sockeln kan 
som tillval förslutas med en 
täckplatta)

 W Större flexibilitet vid förvaring av olika kemikalier i ett skåp

Cirkulationsfilterskåp möjliggör lagring av olika kemikalier i ett och samma 
skåp. Samtidigt sugs ev. hälsofarliga ångor ut och filtreras. Någon påkostad 
frånluftledning behövs inte.

Vår rekommendati-
on:Tala om för oss vilka 
kemikalier som ska 
förvaras i det ventilera-
de kemikalieskåpet. 
Vi kontrollerar gärna 
i planeringsfasen 
om samförvaring är 
tillåten, resp. upp till 
vilka mängder det är 
godkänt. Det kan även 
fastställas i planerings-
fasen vilka kemikalier 
som fångas upp av 
filtersystemet. Informa-
tion om samförvaring 
av kemikalier hittar du 
i DENIOS handledning 
för farliga ämnen

Teknisk ventilation för förvaring av brandfarlig vara
inkluderad
- Idealiskt för installation i arbetsrum, ca. 39 dB(A)
- Med multifilter innehållande flera nivåer
- Visuell och hörbar larmsignal

- Display med innovativ touchpanel
- Atex-kompatibel: CE Ex II 3 / -G Ex ic IIB T4 Gc
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DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskyddTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-asecos-custos-gra-dorrar-med-3-hyllplan-typ-e-123-248459/248459/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-custos-dorrar-gra-med-4-utdragskar-typ-e-124-248462/248462/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-custos-dorrar-gra-med-6-utdragskar-typ-e-126-248465/248465/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-custos-dorrar-gula-med-3-hyllor-typ-e-123-248460/248460/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-custos-dorrar-gula-med-4-utdragskar-typ-e-124-248463/248463/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-custos-dorrar-gula-med-6-utdragskar-typ-e-126-248466/248466/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-custos-dorrar-roda-med-3-hyllor-typ-e-123-248461/248461/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-custos-dorrar-roda-med-4-utdragskar-typ-e-124-248464/248464/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-custos-dorrar-roda-med-6-utdragskar-typ-e-126-248467/248467/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ K-123

Utrustning 3 hyllor, golvkar med lock av perforerad plåt, (stålplåt), 
3 karbottnar, 1 golvplåtkar (PP)

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1193 x 615 x 2294
Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647
Uppsamlingsvolym golvkar [l]* 22
Bärförmåga hyllplan vänster [kg] 75
Bärförmåga hyllplan höger [kg] 50
Vikt [kg] 479
Beställningsnummer grå 248-480-JY
Beställningsnummer gul 248-481-JY
Beställningsnummer röd 248-482-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Sockellucka 201-062-JY

*Plastkärlen har en uppsamlingskapacitet på 12 liter

Ty
p 

90

 W Två avdelningar (vertikal delning) medger åtskild förvaring av olika kemikalier i ett och samma skåp
 W Inklusive toppmodern övervakningselektronik
 W Större flexibilitet vid förvaring av olika kemikalier i ett skåp
 W Dörrarna på det brandsäkra skåpet för kemikalier stannar i valfri vinkel 
(stängs automatiskt vid brand)

 W Hela stängningsmekanismen och säkerhetselementen är korrosionsskyddat 
monterade utanför lagerutrymmet

 W Integrerad, underkörningsbar sockel som underlättar 
förflyttning (sockeln kan som tillval förslutas med en 
täckplatta)

 W Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i 
låssystem) med indikering av låstillstånd (röd/grön)

 W Extremt robust konstruktion med reptålig strukturlackering
 W Med justerbara fötter för uppriktning på ojämna golv
 W Skåpets tillbehör: 
Vänster sida 3 iläggskärl Golvkar med lock av perforerad plåt 
(stålplåt pulverlackerad) 
Höger sida: 3 karbottnar, 1 golvuppsamlingskärl (PP)

 W 2-färgat koncept för ett modernt och personligt utseende: 
Stomme i antracitgrått (RAL 7016), dörrarna kan fås i:  
säkerhetsgult (RAL 1004) 
ljusgrått (RAL 7035) 
trafikrött, RAL 3020)

Vår rekommendation:Tala om för oss vilka kemikalier som 
ska förvaras i det ventilerade kemikalieskåpet. Vi kontrol-
lerar gärna i planeringsfasen om samförvaring är tillåten, 
resp. upp till vilka mängder det är godkänt. Det kan även 
fastställas i planeringsfasen vilka kemikalier som fångas 
upp av filtersystemet. Information om samförvaring av ke-
mikalier hittar du i DENIOS handledning för farliga ämnen

Custos typ K - brandsäkert kemikalieskåp med integrerad ventilation

inkluderad

Custos typ K möjliggör förvaring av brandfarliga och 
frätande kemikalier

Teknisk ventilation för förvaring av brandfarlig vara

- Idealiskt för installation i arbetsrum, ca. 39 dB(A)
- Med multifilter innehållande flera nivåer
- Visuell och hörbar larmsignal
- Display med innovativ touchpanel
- Atex-kompatibel: CE Ex II 3 / -G Ex ic IIB T4 Gc

För beställning ring: 036-39 56 60
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Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd DENIOS-
garanti 5 år  Ventilerat kemikalieskåpTÜV-/

MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-asecos-custos-gratt-3-hyllplan-med-skiljevagg-248480/248480/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-asecos-custos-gult-3-hyllplan-med-skiljevagg-248481/248481/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-ventilerat-kemikalieskap-asecos-custos-rott-3-hyllplan-med-skiljevagg-248482/248482/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockellucka-for-gf-skap-120-serien-201062/201062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ SafeStore-123-l SafeStore-124-l SafeStore-125-l SafeStore-126-l SafeStore-63-L SafeStore-64-L SafeStore-65-L SafeStore-66-L

Utrustning 3 hyllplan, golvkar 4 hyllplan, golvkar 5 hyllplan, golvkar 6 hyllplan, golvkar 3 hyllplan, golvkar 4 hyllplan, golvkar 5 hyllplan, golvkar 6 hyllplan, golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 33 33 33 33 11 11 11 11
Vikt [kg] 469 479 490 499 292 297 302 307
Beställningsnummer 261-991-JY 261-992-JY 261-993-JY 261-994-JY 263-604-JY 263-605-JY 263-606-JY 263-607-JY

Batteriskåp 

www.denios.se/shop

Lagerskåp för litiumjonbatteri SafeStore

Brandsäkert batteriskåp SafeStore för passiv lagring av litiumjonbatterier
Baserat på den beprövade tekniken i våra brandsäkra kemikalieskåp har ett system med hög prestanda 
utvecklats för förvaring av litiumjon-batterier och de speciella risker det innebär.  Med brandklassning inifrån 
och utifrån kan den farliga "termiska rusningen" förhindras. SafeStore-utbudet erbjuder en säker möjligheter 
för passiv lagring av nya eller begagnade litiumjonbatterier. SafeStore utbudet erbjuder attraktiva och säkra 
möjligheter för passiv lagring av nya eller begagnade litiumjon-batterier.

W Lagerskåp för oskadade litiumjonbatterier (passiv lagring)
W Skyddat runtom: 90 minuters brandskydd utifrån och 

inifrån (typ 90) enl. SS-EN 14470-1
W Mer än 90 minuters brandklassning vid 

brandpåverkan inifrån och utifrån, i enlighet med 
SS-EN 1363-1

W Utrustat med certifierat, vätsketätt golvkar (förzinkad 
stålplåt). För uppsamling av eventuella läckor från 
brinnande batterier

W Skåpet är designat med självstängande dörrar
W Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i 

låssystem) med indikering av låstillstånd (röd/grön)
W Med justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv
W Extremt robust konstruktion med reptålig strukturlackering

Passiv lagring
Vid passiv lagring förvaras nya eller använda 
litiumjonbatterier en viss tid. Vi rekommenderar att nya 
och använda batterier förvaras separat (på olika plan) i 
litiumjonskåp SafeStore

Hyllorna är fl yttbara i höjdled i alla skåp utan lastfunktion. Stomme alltid i antracitgrå 
(RAL 7016) med pardörrar i gentianablått (RAL 5010)

DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd

https://www.denios.se/litium-jon-batteriskap-safestore-3-hyllplan-b-1200-mm-261991/261991/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/litium-jon-batteriskap-safestore-4-hyllplan-b-1200-mm-261992/261992/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/litium-jon-batteriskap-safestore-5-hyllplan-b-1200-mm-261993/261993/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/litium-jon-batteriskap-safestore-6-hyllplan-b-1200-mm-261994/261994/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/litium-jon-batteriskap-safestore-3-hyllplan-b-600-mm-263604/263604/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/litium-jon-batteriskap-safestore-4-hyllplan-b-600-mm-263605/263605/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/litium-jon-batteriskap-safestore-5-hyllplan-b-600-mm-263606/263606/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/litium-jon-batteriskap-safestore-6-hyllplan-b-600-mm-263607/263607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ SafeStore-123-LP SafeStore-124-LP SafeStore-125-LP SafeStore-126-LP

Utrustning 3 hyllplan, golvkar 4 hyllplan, golvkar 5 hyllplan, golvkar 6 hyllplan, golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 33 33 33 33
Vikt [kg] 474 484 494 505
Beställningsnummer 263-600-JY 263-601-JY 263-602-JY 263-603-JY

Lagerskåp för litiumjonbatteri SafeStore-Pro, med brandbekämpningssystem

Varnings-/brandsläckningssystem i tre steg
Tack vare det integrerade varnings-/brandsläckningssystemet i tre steg är skåpen Smart och SafeStore-Pro mycket säkra för laddning och förvaring av 
litiumjonbatterier. Om det börjar brinna i skåpet detekteras detta omgående. När varnings-/brandsläckningssystemet ansluts till en permanent styrcentral 
eller SOS-central kan passande åtgärder vidtas snabbt.

Vi rekommenderar att en riskanalys görs i förväg enligt gällande arbetsmiljöregler. Dessutom 
rekommenderar vi att ni informerar er om vad som gäller från försäkringsbolagens sida

Färg: antracitgrå (RAL 7016) med slagdörrar i gentianblå (RAL 5010) 
med perforerade hyllor och larm/brandbekämpningssystem

För beställning ring: 036-39 56 60

W Inkl. varnings-/brandsläckningssystem. Det högkvalitativa larmsystemet i 3 steg inuti skåpet, löser ut automatiskt vid brand

Vid uppställning av Safe- och SmartStore-skåpen 
r ekommenderar vi att skåpen placeras på plant 
underlag, från vilket det i händelse av olycka snabbt kan 
evakueras. Dessutom rekommenderar vi regelbundet 
underhåll för alla SmartStore-skåp

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd

https://www.denios.se/batteriskap-litium-asecos-safestore-pro-3-hyllplan-b-1200-mm-263600/263600/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteriskap-litium-asecos-safestore-pro-4-hyllplan-b-1200-mm-263601/263601/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteriskap-litium-asecos-safestore-pro-5-hyllplan-b-1200-mm-263602/263602/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteriskap-litium-asecos-safestore-pro-6-hyllplan-b-1200-mm-263603/263603/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Batteriskåp SmartStore - för brandsäker laddning av litiumjonbatterier
Laddningsskåp för litiumjonbatterier SmartStore

W Inkl. varnings-/brandsläckningssystem. Det högkvalitativa larmsystemet i 3 steg inuti skåpet, löser ut automatiskt vid brandDet högkvalitativa 
larmsystemet i 3 steg inuti skåpet, löser ut automatiskt vid brand

W Modellen är klar för anslutning till elnätet

W Varje hyllplan är utrustat med en högkvalitativ eluttagslist med metallhölje och 10 jordade eluttag. Eluttagslisten är driftklar och sitter på 
skåpets bakre vägg.

W Inkl. teknisk ventilation (för att undvika överhettning invändigt)

Vi rekommenderar att en riskanalys görs i förväg enligt gällande arbetsmiljöregler. Dessutom rekommenderar 
vi att ni informerar er om vad som gäller från försäkringsbolagens sida

Typ SmartStore-123-l SmartStore-124-l SmartStore-125-l SmartStore-126-l

Utrustning* 3 hyllplan, golvkar 4 hyllplan, golvkar 5 hyllplan, golvkar 6 hyllplan, golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm]** 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224
Invändiga mått B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 33 33 33 33
Vikt [kg] 490 502 514 526
Beställningsnummer 261-995-JY 261-996-JY 261-997-JY 261-998-JY

*Hyllplan och uttagslister är fasta och kan inte flyttas.
**Höjd inkl. ventilationsdel

Tillbehör Nätanslutning 400 V Relämodul larmdiff erentiering Larmsändare

Beställningsnummer 267-275-JY 275-800-JY 277-406-JY

Nätanslutning 400 V

Relämodul för larmdiff erentiering, 
potentialfri överföring av 4 olika 
larmtillstånd ( Ej tillgänglig för 
SmartStore Compact)

Telekommunikationsmodul om till 
exempel inget centralt kontrollcenter 
fi nns tillgängligt 

Ty
p 

90

https://www.denios.se/laddskap-for-litiumjonbatterier-asecos-smartstore-3-hyllpan-b-1200-mm-261995/261995/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laddskap-for-litiumjonbatterier-asecos-smartstore-4-hyllpan-b-1200-mm-261996/261996/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laddskap-for-litiumjonbatterier-asecos-smartstore-5-hyllpan-b-1200-mm-261997/261997/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laddskap-for-litiumjonbatterier-asecos-smartstore-6-hyllpan-b-1200-mm-261998/261998/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/natanslutning-smartstore-cee-kontakt-400-v-sakring-3x16a-267275/267275/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/relamodul-for-larmdifferentiering-asecos-potentialfri-overforing-av-4-olika-larmtillstand-275800/275800/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/larmsandare-modul-for-litiumjonskap-for-larmning-via-mobilnatet-277406/277406/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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SmartStore-Compact

W Total effekt för grenuttag SmartStore:
max. total effekt = 3,68 kW – kan levereras i standardutförande, 230 V, enfas, påbyggd säkring 16 A 
max. total effekt = 11,04 kW – finns som tillval, 400 V, trefas, påbyggd säkring 3 x 16 A

W Total effekt för grenuttag SmartStore-Compact:
max. total effekt = 3,68 kW – kan levereras i standardutförande, 230 V, 
enfas, säkring 16 A 
max. total effekt = 7,36 kW – finns som tillval, 400 V, trefas, säkring 3 x 16 A

Vid uppställning av Safe- och SmartStore-skåpen 
r ekommenderar vi att skåpen placeras på plant underlag, från vilket det i händelse av olycka snabbt kan evakueras. 
Dessutom rekommenderar vi regelbundet underhåll för alla SmartStore-skåp

Typ SmartStore-Compact

Utrustning 4 hyllplan, golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 599 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm] 450 x 522 x 1647
Uppsamlingsvolym golvkar [l] 11
Vikt [kg] 299
Beställningsnummer 271-906-JY

Aktiv lagring
Vid aktiv lagring laddas litiumjonbatterier i skåpet med hjälp av en laddare eller laddas delvis ur (60–70 %).
Laddning av litiumjonbatterier skapar värme. När den värmen slår över till hetta, kan brand uppstå, t.ex. om litiumjonbatteriet, laddaren eller 
anslutningskabeln är defekt. En annan stor riskfaktor är termiskt rusning hos litiumjonbatterier, till exempel förorsakat av invändig kortslutning.

90 minuters 

säkerhet!

Platssparande modell

Brandsläckningssystem

 SmartStore erbjuder internt och externt brandskydd och har ett 
högkvalitativt 3-nivå varnings- / brandskyddssystem

Anslutningsklar teknisk ventilation

Eluttagslist med metallhölje och jordade 
eluttag

De perforerade hyllorna i kombination 
med golvkärlet av stål ger ett skydd mot 
eventuella vätskeläckage

Indikering (LED grön) och varningslampa 
(LED röd)

Brandvarnare och temperatursensor

Inkl. 2 grenuttag med 10 uttag vardera 
samt brandvarnare med larmkontakt

Tillbehör Nätanslutning 400 V

Beställningsnummer 267-275-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Ty
p 

90
Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd DENIOS-
garanti 5 år 

Bevisad säkerhet

https://www.denios.se/laddskap-for-litiumjonbatterier-asecos-smartstore-compact-4-hyllpan-b-600-mm-271906/271906/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/natanslutning-smartstore-cee-kontakt-400-v-sakring-3x16a-267275/267275/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Cirkulationsfi lter
Den anslutningsklara returluftfilterpåbyggnaden klarar 
att permanent stoppa mer än 99,999 % av ångorna 
från lösningsmedel (kolväten) så länge filtret inte är 
igensatt.

De väggmonterade ventilationsadaptrarna för underskåp tar 
hand om fria ångor och gaser där de släpps ut eller uppstår

Luftningsadaptrar

Ventilationspåbyggnad med övervakning, 
Artikelnr 210-548-JY, 

Ventilationspåbyggnad med övervakning och 
larmkontakt, 
Artikelnr 210-549-JY, 

Typ GU 50.T GU 50

Utrustning 1 utdragskar 1 utdragskar
Utvändiga mått 
B x D x H [mm] 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600

Invändiga mått 
B x D x H [mm] 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502

Bärförmåga utdragskar 
[kg] 50 50

Vikt [kg] 129 162
Beställningsnummer 
Typ 90 178-043-JY 122-888-JY

Typ GU 90.T GU 90

Utrustning 1 utdragskar 1 utdragskar
Utvändiga mått 
B x D x H [mm] 893 x 502 x 600 893 x 574 x 600

Invändiga mått 
B x D x H [mm] 771 x 382 x 502 771 x 452 x 502

Bärförmåga utdragskar [kg] 50 50
Vikt [kg] 173 207
Beställningsnummer Typ 90 178-044-JY 122-890-JY

Typ GU 111.T GU 111

Utrustning 2 utdragskar 2 utdragskar
Utvändiga mått 
B x D x H [mm] 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600

Invändiga mått 
B x D x H [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502

Bärförmåga utdragskar 
[kg] 50 25

Vikt [kg] 207 226
Beställningsnummer 
Typ 90 178-046-JY 116-998-JY

Beställningsnummer 
Typ 30 – 141-917-JY

W Brandsäkert underskåp för korrekt förvaring av brandfarliga 
vätskor (H224-226) på arbetsplatser

Typ GU, underskåp med brandsäkerhetsklass typ 30

W Testad livslängd: 50 000 slitagefria öppnings- och stängningsrörelser

W Lättillgänglig och säker lagring av farliga vätskor.
W Kan monteras bekvämt under laboratoriedragskåp och arbetsbänkar.

Info typ 30 skåp:Typ 30 har ett tillförlitligt brandskydd, 
under förutsättning att enbart ett skåp ställs upp per 
användningsenhet/brandcell. Om denna sektion är större än 
100 m², får ett skåp ställas upp per 100 m².

Skåpet på bilden har utrustats med tillval sockel

Ventilationsfi ltret är anpassat efter tryckförhållandena och fl ödena i underskåpet. 
Det monteras i en enhet (B 420, D 615 mm) direkt på underskåpet. Lämpligt för 
modeller med höjd 600 mm + mobil bas och djup 574 mm

DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd

Godkänd enligt EN 14470-1Ty
p 

30 30 minuter brandskydd

Bevisad säkerhet

Passande tillbehör hittar du i 
vår webbshop!

www.denios.se/shop

https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-50-t-typ-90-med-1-utdragskar-gratt-178043/178043/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-50-typ-90-med-1-utdragskar-gratt-122888/122888/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-90-t-typ-90-med-1-utdragskar-gratt-178044/178044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-90-typ-90-med-1-utdragskar-gratt-122890/122890/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-111-t-typ-90-med-2-utdragskar-gratt-178046/178046/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-111-for-kemikalier-med-2-utdragskar-gratt-116998/116998/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-111-typ-30-med-2-utdragskar-gratt-141917/141917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ GU 110.T GU 110

Utrustning 1 utdragskar 1 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600
Invändiga mått B x D x H [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502
Bärförmåga utdragskar [kg] 50 50
Vikt [kg] 201 221
Beställningsnummer Typ 90 178-045-JY 116-993-JY
Beställningsnummer Typ 30 – 141-916-JY

Typ GU 110_H8

Utrustning 2 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1102 x 600 x 800
Invändiga mått B x D x H [mm] 979 x 482 x 702
Bärförmåga utdragskar [kg] 50
Vikt [kg] 247
Beställningsnummer Typ 90 235-881-JY

Typ GU 112.T GU 112

Utrustning 1 golvkar 1 golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600
Invändiga mått B x D x H [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502
Vikt [kg] 210 231
Beställningsnummer Typ 90 178-047-JY 116-999-JY
Beställningsnummer – 141-918-JY

Typ GU 140.T GU 140

Utrustning 2 utdragskar 2 utdragskar
Utvändiga mått 
B x D x H [mm] 1402 x 502 x 600 1402 x 574 x 600

Invändiga mått B x D x H [mm] 1279 x 382 x 502 1279 x 452 x 502
Bärförmåga utdragskar [kg] 50 50
Vikt [kg] 205 230
Beställningsnummer Typ 90 178-048-JY 116-995-JY
Beställningsnummer Typ 30 – 141-919-JY

Typ GU 60_H8

Utrustning 1 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 593 x 600 x 800
Invändiga mått B x D x H [mm] 470 x 482 x 702
Bärförmåga utdragskar [kg] 50
Vikt [kg] 159
Beställningsnummer Typ 90 235-882-JY

W Utrustat med avluftningsanslutning (diameter 50) på baksidan
W Låsbart med cylinderlås, indikering av låstillstånd (röd/grön)
W Pulverlackerad yttre stomme i RAL 7035 (ljusgrå), tunn stålplåt
W Testad livslängd: 50 000 slitagefria öppnings- och stängningsrörelser
W Karet är vätsketätt svetsat

NYHET

NYHET

Sockel med hjul, höjd 30 mm, för bredd 593 mm, Artikelnr 133-465-JY
Sockel med hjul, höjd 30 mm, för bredd 893 mm, Artikelnr 133-466-JY
Sockel med hjul, höjd 30 mm, för bredd 1102 mm, Artikelnr 133-467-JY
Sockel med hjul, höjd 30 mm, för bredd 1402 mm, Artikelnr 133-471-JY

Tillbehör: En extra 
utdragshylla eller hylla ger 
mer förvaringsutrymme.

För beställning ring: 036-39 56 60

Skåpet på bilden har utrustats med tillval sockel

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd DENIOS-
garanti 5 år Godkänd enligt EN 14470-1Ty

p 
30 30 minuter brandskydd

Bevisad säkerhet

Passande tillbehör hittar du i 
vår webbshop!

www.denios.se/shop

https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-t-110-typ-90-med-1-utdragskar-gratt-178045/178045/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-110-typ-90-med-1-utdragskar-gratt-116993/116993/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-110-typ-30-med-1-utdragskar-gratt-141916/141916/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gratt-gu-110-2-hojd-800-mm-235881/235881/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-112-t-typ-90-med-1-bottenkar-gratt-178047/178047/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-112-for-kemikalier-med-1-bottenkar-gratt-116999/116999/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-112-typ-30-med-1-bottenkar-gratt-141918/141918/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-140-t-typ-90-med-2-utdragskar-gratt-178048/178048/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-140-for-kemikalier-med-2-utdragskar-gratt-116995/116995/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gu-140-typ-30-med-2-utdragskar-gratt-141919/141919/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-underskap-asecos-gratt-gu-60-1-hojd-800-mm-235882/235882/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockel-for-asecos-brandsakra-underskap-gu-110-gu-112-sl112-sl114-133467/133467/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockel-for-asecos-brandsakra-underskap-gu-140-133471/133471/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT
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Typ VbF, brandsäker 90 minuter, för lagring av fat

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

Fatskåp typ VbF 90.2, inkl. hyllplan

Uppfyller ATEX-kraven: Ex II 3/- G Ex ic nA 
IIB T4 Gc.
För utsugning ur zon 1 ska den tekniska ven-
tilationen (art. 116941) användas. Kontakta 
oss för vidare information.

W För lagenlig lagring av större mängder 
brandfarliga vätskor (H 224-226) i arbetslokaler 

W Godkänd som typ 90 enligt kraven i SS-EN 
14470-1

W Förberedd för anslutning till frånluftsystem, 
anslutningsmuffar i taket

W Ventilationsöppningar som är självstängande 
vid brand

Testat och godkänt uppsamlingskärl

W Förstklassig pulverbeläggning i RAL 7035, 
ljusgrå

Typ VbF 90.1 Vbf 90.2 VbF 90.2 VbF 90.2-K

Utrustning 1 uppsamlingskärl 1 uppsamlingskärl 1 uppsamlingskärl, 1 hyllplan 1 hylla för lagring av små behållare
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1105 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224
Invändiga mått B x D x H [mm] 936 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890
Lagerkapacitet (behållare) Fatlagring Fatlagring Fatlagring Diverse småförpackningar
Uppsamlingsvolym [l] 220 220 220 66
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg] 850 850 850 –
Bärförmåga hyllplan [kg]* – – 75 200
Vikt [kg] 806 1021 1108 1100
Beställningsnummer 117-038-JY 117-041-JY 117-044-JY 136-797-JY

*Bärförmågan för typ VbF 90.2-K gäller för hyllplan

Spara tid och underlätta arbetet genom att förvara stora behållare och 200 litersfat i våra praktiska kemikalieskåp. Transportsockel finns som 
tillval och används för truck så att skåpet kan flyttas. Uppsamlingskärl samlar säkert upp vätska som läcker ut.

Artikelnr 213-279-JY

Fatskåpen kan förses med en mobil sockel 
(underkörningshöjd 100 mm). Enklare och säkrare 
transport av skåpen inom företaget.

Påbyggnad för returluftfilter för Vbf-fatskåp, med 
filtersystem i flera nivåer. 
Anslutningskabel och 
stickkontakt, se 
tillbehörstabell.

Tillbehör Beställningsnummer

Hyllor för typ VbF 90.1 117-040-JY
Hyllor för typ VbF 90.2 117-043-JY
Hyllor för typ VbF 90.2-K 170-660-JY
Radialfl äkt, inte Ex-skyddad 116-943-JY
Teknisk ventilation, med Ex-skydd 116-941-JY
Teknisk ventilation för Vbf-skåp 213-279-JY
Ventilationsadapter för fatskåp med övervakning och larm 251-167-JY
Underkörbar sockel för skåpbredd 1 105 mm 158-140-JY
Underkörbar sockel för skåpbredd 1 555 mm 158-142-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskyddTÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/brandsakert-fatskap-asecos-vbf-90-2-inkl-hyllplan-117044/117044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-fatskap-asecos-vbf-90-1-117038/117038/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-fatskap-asecos-vbf-90-2-117041/117041/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-fatskap-asecos-vbf-90-2-inkl-hyllplan-117044/117044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-fatskap-vbf-90-2-k-med-lagerhylla-for-smaforpackningar-136797/136797/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/teknisk-ventilation-for-asecos-vbf-fatskap-med-filtersystem-i-flera-nivaer-213279/213279/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hyllplan-for-asecos-fatskap-vbf-90-1-117040/117040/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/extra-hyllplan-for-asecos-fatskap-vbf-90-2-117043/117043/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvhylla-for-hylla-i-asecos-vbf-90-2-k-170660/170660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/radialflakt-asecos-rv-2-230-v-116943/116943/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/radialflakt-asecos-rv-1-ex-klassad-atex-konform-400-v-116941/116941/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/teknisk-ventilation-for-asecos-vbf-fatskap-med-filtersystem-i-flera-nivaer-213279/213279/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-for-fatskap-med-overvakning-och-larm-251167/251167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underkorbar-sockel-for-asecos-fatskap-vbf-90-1-158140/158140/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underkorbar-sockel-for-asecos-fatskap-vbf-90-2-158142/158142/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 117-041-JY

Brandsäkra skåp för 
brandfarliga kemikalier

W Anpassningsbar fatklämma med automatisk 
stängning som ger ett säkert grepp om fatet

W Håller även olika fatstorlekar i ett säkert grepp
W Godkänd och lämplig för användning i Ex-zoner: 

IIB T4 zon 1

Fatskåp typ VbF 90.2-K innehåller som 
standard ett hyllställ för förvaring 
av småbehållare på 3 höjdjusterbara 
lagerplan. Hyllställets mått B x D x H (mm): 
ca 1355 x 600 x 1820.

Fatklämma typ SK, kontrollerad och lämplig för 
användning i explosionsfarliga områden, 
Artikelnr 212-869-JY

200 l-fat sätts bäst in med gaffeltruck i 
kombination med fatklämma SK-S. 

Fatklämma typ SK

Fatskåp typ VbF 90.2-K, med 
lagerhylla för småbehållare.

Fatskåp typ VbF 90.1 
(hyllplan som tillval)

Brandsäker fatbox typ VbF 90.2

För beställning ring: 036-39 56 60

Ty
p 

90

Godkänd enligt EN 14470-1

90 minuter brandskydd DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Bevisad säkerhet

https://www.denios.se/brandsakert-fatskap-asecos-vbf-90-1-117038/117038/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-fatskap-vbf-90-2-k-med-lagerhylla-for-smaforpackningar-136797/136797/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsakert-fatskap-asecos-vbf-90-2-117041/117041/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatklamma-sk-s-stal-lackerad-for-1-x-200-liters-stal-eller-plastfat-212869/212869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

www.denios.se/shop

www.denios.se/
kemikalieförvaring

Din önskade produkt, 
snabbt och enkelt – med 
några få klick!

TRE STEG TILL ATT HITTA RÄTT 
MILJÖCONTAINER.

Rätt material är avgörande i valet av miljöcontainer. Det är det enda sättet att få ett fullgott skydd och garantera en 
optimal motståndskraft mot de förvarade ämnena.  För förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen (t.ex. oljor 
och lacker) används stationer för farliga ämnen med skyddsväggar och miljöcontainrar med uppsamlingskärl av stål. 
För förvaring av frätande kemikalier (t.ex. syror och baser) används stationer för farliga ämnen med skyddsväggar och 
miljöcontainrar med uppsamlingskärl av plast eller rostfritt stål.

1 Vilket ämne ska du lagra?

För nödvändigt skydd vid lagenlig förvaring gäller: uppsamlingskärlet ska rymma 100% av volymen i den största 
behållaren, samt 10% av volymen i resterande behållare.  Under förutsättning att det är tillåtet att förvara miljöfarliga 
ämnen i vattenskyddsområden måste ett uppsamlingskärl rymma 100 % av den totala förvaringskvantiteten. För större 
mängder gäller andra regler. 

3 Hur stor uppsamlingsvolym krävs?

Förvaring av fat 
och IBC i större 
kvantiteter

Hyllager

DENIOS erbjuder förvaringslösningar i alla storlekar: Oavsett om ni vill lagra kannor, dunkar, 60- eller 200-litersfat, 
1000-liters IBC eller olika behållare tillsammans.

2 Hur stora volymer ska du lagra?

Stationer för farliga 
kemikalier med 
skyddsväggar

Förvaring av små kärl 
och fat

Walk-in-containrar

Förvaring av små kärl, 
upp till 8 fat 
eller 2 IBC

Teknikcontainer

Förvaring av små kärl, 
upp till 8 fat 
eller 2 IBC

se sidan

176
se sidan

236
se sidan

218
se sidan

242
se sidan

222
se sidan

210
se sidan

238

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.



175För beställning ring: 036-39 56 60

Vi ger dig gärna råd!

Behöver du rådgivning för kemikalieförvaring? Våra 
experter hjälper dig gärna.

Rådgivning på plats
Vi hjälper dig gärna på plats om det behövs.

036-39 56 60

Dra fördel av mångfalden i 
DENIOS utrustningsprogram 
för kundanpassad inredning 
av  miljöcontainern. Utforma 
processerna i hanteringen av 
farliga kemikalier på bästa 
sätt genom ett skräddarsytt 
lagringssystem för ert företags 
behov. Som tillverkare vet vi 
att säkerhet och uppfyllande av 
lagar och regler samt komfort 
i fråga om användning och 
underhåll är viktiga faktorer 
för verksamheten, vars 
potential kan utnyttjas på bästa 
sätt genom kundanpassad 
utrustning. DENIOS specialister 
ger dig råd och hjälp med 
planering och konfi guration 
av din miljöcontainer. På 
begäran ger vi dig råd på 
plats och konfi gurerar med 
hjälp av variantkonfi guratorn, 
en programvara utvecklad 
av DENIOS, en lagerlösning 
skräddarsydd för dina behov.

DENIOS handledning för hantering av 
kemikalier

Artikelnr
188-296-JY

Denios Handbok om farliga ämnen
Är en handledning som ger dig snabb 
överblick i syfte att upprätthålla lagenlig 
förvaring av farliga ämnen och
arbetssäkerhet. Med denna Handbok hjälper 
vi på Denios våra kunder att alltid har den 
senaste informationen.
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Dörrmodell slagdörr slagdörr slagdörr

Lagerkapacitet Fat à 200 liter Diverse småförpackningar Diverse småförpackningar
Antal 1 – –

Leveransomfattning Utan hylla
Med stålhylla: mått B x D (mm) 900 x 800, lastkapacitet 

250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 
mm-steg

Med plasthylla: hyllmått B x D (mm) 900 x 590, 
hyllkapacitet 180 kg, 3 plan som kan ställas in i höjdled 

i 100 mm-steg
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060
Invändiga mått B x D x H [mm] 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500
Uppsamlingsvolym [l] 270 270 270
Total bärförmåga [kg] 400 400 400
Beställningsnummer 271-829-JY 271-830-JY 271-831-JY
Tillbehör Fästsatser Fästsatser Fästsatser
Beställningsnummer 212-607-JY 212-607-JY 212-607-JY

NYHET

DENIOS-
garanti 5 år 

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-421DIBtFatskåp för kemförvaring

www.denios.se/shop

W För korrekt lagring av miljöfarliga kemikalier enligt miljöbalken.
W Korrosionsfri, vädertålig och stabil
W Tillverkas av polyeten (HDPE)

Fatskåp PolySafe D1, för 1 fat à 200 liter och småbehållare

W Finns med dörrar eller jalusier
W Finns med inbyggt hyllsystem för flexibel förvaring av dunkar och kannor 

Fatskåp PolySafe typ D1 med dörrar och 
inbyggt hyllsystem av stål, 

Fatskåp PolySafe typ D1 med dörrar och inbyggt 
hyllsystem av plast, 
Artikelnr 271-831-JY

Fatskåp PolySafe D1 med dörrar, 
för förvaring av 1 fat à 200 liter.
Artikelnr 271-829-JY

Tillval: Halvpall i PE för 1 fat à 200 liter, 
Artikelnr 273-241-JY Artikelnr 271-830-JY

https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-for-1-fat-a-200-liter-med-dorrar-271829/271829/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-med-stalhylla-for-smaforpackningar-och-dorrar-271830/271830/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-med-plasthylla-for-smaforpackningar-och-dorrar-271831/271831/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-med-plasthylla-for-smaforpackningar-och-dorrar-271831/271831/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-for-1-fat-a-200-liter-med-dorrar-271829/271829/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-med-stalhylla-for-smaforpackningar-och-dorrar-271830/271830/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Dörrmodell Jalusier Jalusier Jalusier

Lagerkapacitet Fat à 200 liter Diverse småförpackningar Diverse småförpackningar
Antal 1 – –

Leveransomfattning Utan hylla
Med stålhylla: mått B x D (mm) 900 x 800, lastkapacitet 

250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 
mm-steg

Med plasthylla: hyllmått B x D (mm) 900 x 590, 
hyllkapacitet 180 kg, 3 plan som kan ställas in i höjdled 

i 100 mm-steg
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060
Invändiga mått B x D x H [mm] 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500
Uppsamlingsvolym [l] 270 270 270
Total bärförmåga [kg] 400 400 400
Beställningsnummer 271-832-JY 271-833-JY 271-834-JY
Tillbehör Fästsatser Fästsatser Fästsatser
Beställningsnummer 212-607-JY 212-607-JY 212-607-JY

NYHET

För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 5 år 

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-421DIBt Fatskåp för kemförvaring

W Hög beständighet mot t.ex. olja, syra och bas
W Med inbyggt uppsamlingskärl
W Regnvatten leds till baksidan

W Integrerade öppningar för enkel underkörning och transport
W Förberedd för golvförankring (monteringssats som tillbehör)
W PolySafe-skåpet levereras färdigmonterad.

Fatskåp PolySafe D1 med jalusier och inbyggt 
hyllsystem av plast, Artikelnr 271-834-JY

Fatskåp PolySafe D1 med jalusier och inbyggt 
hyllsystem av stål, 
Artikelnr 271-833-JY

Tillval: Halvpall i PE för 1 fat à 200 liter, 
Artikelnr 273-241-JY

Fatskåp PolySafe D1 med jalusier, för förvaring 
av 1 fat à 200 liter., Artikelnr 271-832-JY

https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-for-1-fat-a-200-liter-med-jalusier-271832/271832/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-med-stalhylla-for-smaforpackningar-och-jalusier-271833/271833/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-med-plasthylla-for-smaforpackningar-och-jalusier-271834/271834/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-med-plasthylla-for-smaforpackningar-och-jalusier-271834/271834/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-med-stalhylla-for-smaforpackningar-och-jalusier-271833/271833/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d1-for-1-fat-a-200-liter-med-jalusier-271832/271832/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Fatskåp för kemförvaring

Fatskåp PolySafe D / DL, för upp till 2 fat à 200 liter och småbehållare
W För korrekt lagring av miljöfarliga kemikalier enligt miljöbalken.
W Korrosionsfri, vädertålig och stabil
W Helt tillverkad av miljövänlig polyeten (PE)
W Finns med dörrar eller jalusier
W Finns med inbyggt hyllsystem för flexibel lagring av småbehållare

PolySafe fatskåp DL, för förvaring av upp till 
2 fat à 200 liter på längden på en europall, 
Artikelnr 240-861-JY

Fatskåp PolySafe typ D med dörrar och inbyggt 
hyllsystem av plast, 
Artikelnr 265-939-JY

NYHET

Fatskåp PolySafe typ D, för upp till 2 fat à 200 liter 
på europapall, Artikelnr 211-945-JY

För direkt inställning av enskilda fat och 
småförpackningar krävs även ett PE-galler, 
Artikelnr 211-991-JY

Dörrmodell slagdörr slagdörr slagdörr slagdörr

Lagerkapacitet Fat à 200 liter Fat à 200 liter Diverse småförpackningar Diverse småförpackningar
Antal 2 2 – –

Leveransomfattning Utan hylla Utan hylla
Med stålhylla: mått B x D (mm) 1300 x 800, 

lastkapacitet 250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i 
höjdled i 25 mm-steg

Med plasthylla: hyllmått B x D (mm) 1 300 x 590, 
hyllkapacitet 180 kg, 3 plan som kan ställas in i höjdled i 

100 mm-steg
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1560 x 1080 x 1980 1140 x 1410 x 1980 1560 x 1080 x 1980 1560 x 1080 x 1980
Invändiga mått B x D x H [mm] 1370 x 910 x 1500 975 x 1315 x 1500 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500
Uppsamlingsvolym [l] 288 240 288 288
Total bärförmåga [kg] 800 800 800 800
Beställningsnummer 211-945-JY 240-861-JY 218-998-JY 265-939-JY
Tillbehör Fästsatser Fästsatser Fästsatser Fästsatser
Beställningsnummer 212-607-JY 212-607-JY 212-607-JY 212-607-JY

Fatskåp PolySafe typ D med dörrar och inbyggt 
hyllsystem av stål
Artikelnr 218-998-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-421DIBt

https://www.denios.se/fatskap-polysafe-typ-dl-for-2-fat-a-200-liter-placering-pa-langden-av-plast-240861/240861/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/polysafe-skap-d-med-plasthylla-for-kannor-och-dunkar-265939/265939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-typ-d-2-fat-211945/211945/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-typ-d-2-fat-211945/211945/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-typ-dl-for-2-fat-a-200-liter-placering-pa-langden-av-plast-240861/240861/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/polysafe-skap-av-miljovanlig-plast-inkl-hyllsystem-typ-d-218998/218998/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/polysafe-skap-d-med-plasthylla-for-kannor-och-dunkar-265939/265939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/polysafe-skap-av-miljovanlig-plast-inkl-hyllsystem-typ-d-218998/218998/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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NYHET

Fatskåp för kemförvaring

W Hög beständighet mot t.ex. olja, syra och bas
W Med inbyggt uppsamlingskärl
W Regnvatten leds till baksidan

W Integrerade öppningar för enkel underkörning och transport
W Förberedd för golvförankring (monteringssats som tillbehör)
W PolySafe-skåpet levereras färdigmonterad.

Fatskåp PolySafe D med jalusier och inbyggt 
hyllsystem av stål, Artikelnr 271-836-JY

Fatskåp PolySafe typ D med jalusier och inbyggt 
hyllsystem av plast, 
Artikelnr 271-837-JY

Kemikalieförvaring PolySafe typ D med 
jalusier, för upp till 2 fat à 200 liter på 
Europapall, Artikelnr 271-835-JY

För direkt inställning av enskilda fat och 
småförpackningar krävs även ett PE-galler, 
Artikelnr 211-991-JY

Dörrmodell Jalusier Jalusier Jalusier

Lagerkapacitet Fat à 200 liter Diverse småförpackningar Diverse småförpackningar
Antal 2 – –

Leveransomfattning Utan hylla Med stålhylla: mått B x D (mm) 1300 x 800, lastkapacitet 
250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 mm-steg

Med plasthylla: hyllmått B x D (mm) 1300 x 590, 
hyllkapacitet 180 kg, 3 plan som kan ställas in i höjdled i 

100 mm-steg
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1554 x 1083 x 1980 1554 x 1083 x 1980 1554 x 1083 x 1980
Invändiga mått B x D x H [mm] 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500
Uppsamlingsvolym [l] 288 288 288
Total bärförmåga [kg] 800 800 800
Beställningsnummer 271-835-JY 271-836-JY 271-837-JY
Tillbehör Fästsatser Fästsatser Fästsatser
Beställningsnummer 212-607-JY 212-607-JY 212-607-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 5 år 

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-421DIBt

https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d-med-stalhylla-for-smaforpackningar-och-jalusier-271836/271836/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d-med-plasthylla-for-smaforpackningar-och-jalusier-271837/271837/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d-for-2-fat-a-200-liter-med-jalusier-271835/271835/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d-for-2-fat-a-200-liter-med-jalusier-271835/271835/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d-med-stalhylla-for-smaforpackningar-och-jalusier-271836/271836/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-polysafe-d-med-plasthylla-for-smaforpackningar-och-jalusier-271837/271837/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-421DIBtFatskåp för kemförvaring

W För korrekt lagring av miljöfarliga kemikalier enligt miljöbalken.
W Korrosionsfri, vädertålig och stabil
W Helt tillverkad av miljövänlig polyeten (PE)

IBC- och fatskåp PolySafe C för upp till 4 fat à 200 liter eller 1 IBC à 1000 liter

Dörrmodell slagdörr

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 1
Lagringskapacitet fat à 200 liter 4
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1560 x 1550 x 2330
Invändiga mått B x D x H [mm] 1370 x 1330 x 1500
Uppsamlingsvolym [l] 1150
Total bärförmåga [kg] 2000
Beställningsnummer 211-946-JY
Tillbehör Fästsatser
Beställningsnummer 212-607-JY

Fatskåp PolySafe typ C, för invallningav 
upp till 4 fat à 200 liter på en kemipall

Fatskåp PolySafe typ C, med 
låsbar pardörr som skydd mot 
obehörigt tillträde

Det transparenta facket 
i dörren kan användas 
till förvaring av 
säkerhetsdatablad eller 
för skyddshandskar eller 
skyddsglasögon.

Säkerhet in i minsta detalj

https://www.denios.se/polysafe-depa-typ-c-for-4-fat-a-200-liter-eller-1-ibc-a-1-000-liter-av-plast-211946/211946/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-421DIBt Fatskåp för kemförvaring

W Hög beständighet mot t.ex. olja, syra och bas
W Med inbyggt uppsamlingskärl
W Regnvatten leds till baksidan

W Integrerade öppningar för enkel underkörning och transport
W Förberedd för golvförankring (monteringssats som tillbehör)
W PolySafe-skåpet levereras färdigmonterad.

Fatskåp PolySafe typ C, med bekväm innerhöjd 
för säker och eff ektiv lastning

IBC skåp PolySafe typ C, för invallning 
av 1 IBC à 1000  liter

För beställning ring: 036-39 56 60
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BESTÄLL SAMTIDIGT

INNOVATION

DENIOS-
garanti 5 år 

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-421DIBtFatskåp för kemförvaring

IBC- och fatskåp PolySafe 2C för upp till 8 fat à 200 liter eller 2 IBC à 1000 liter
W För korrekt lagring av miljöfarliga kemikalier enligt miljöbalken.
W Korrosionsfri
W Helt tillverkad av miljövänlig polyeten (PE)

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av 
farliga ämnen

SpillGuard®
Artikelnr 271-433-JY

SpillGuard® connect
Artikelnr 276-016-JY

PolySafe fatskåp typ 2C, för invallning 
av upp till 8 fat à 200 liter på en 
kemipall

De lättöppnade och praktiska 
skjutdörrarna kan låsas för att skydda 
mot obehörig åtkomst.

Skåpets väl tilltagna innerhöjd bidrar till säker på- och avlastning.

se sidan

418-419
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Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-421DIBt Fatskåp för kemförvaring

W Hög beständighet mot t.ex. olja, syra och bas
W Med inbyggt uppsamlingskärl
W Integrerade öppningar för enkel underkörning och transport
W Regnvatten leds till baksidan

W Förberedd för golvförankring (monteringssats som tillbehör)
W PolySafe-skåpet levereras färdigmonterad.

Dörrmodell Skjutdörr

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 2
Lagringskapacitet fat à 200 liter 8
Utvändiga mått B x D x H [mm] 3200 x 1750 x 2170
Invändiga mått B x D x H [mm] 2980 x 1350 x 1670
Uppsamlingsvolym [l] 1200
Total bärförmåga [kg] 3600
Beställningsnummer 227-285-JY
Tillbehör Fästsatser
Beställningsnummer 212-607-JY

PolySafe skåp typ 2C, med platssparande skjutdörrar

För beställning ring: 036-39 56 60

IBC skåp PolySafe typ 2C, för invallning 
av 2 IBC à 1000  liter

https://www.denios.se/polysafe-skap-typ-2c-for-8-fat-a-200-liter-eller-2-ibc-a-1000-liter-av-plast-227285/227285/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/polysafe-skap-typ-2c-for-8-fat-a-200-liter-eller-2-ibc-a-1000-liter-av-plast-227285/227285/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/monteringssats-for-polysafe-skap-d1-d-c-2c-212607/212607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tillbehör extra hyllplan

Utvändiga mått B x D x H [mm] 805 x 660 x 30
Lastförmåga per hylla [kg] 60
Beställningsnummer 259-066-JY

184

Dörrmodell slagdörr slagdörr slagdörr

Utrustning för lagerplan 1 förzinkat galler
1 galler, förzinkat, 1 hyllplan, 

blått
1 galler, förzinkat, 2 hyllplan, 

blå

Lagerkapacitet Fat à 200 liter Fat à 60 liter Diverse småförpackningar
Lagerkapacitet (antal) 1 2 –
Antal lagerplan 1 2 3
Utvändiga mått B x D x H (mm) 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000
Invändigt mått B x D x H (mm) 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410
Uppsamlingsvolym [l] 240 240 240
Total bärförmåga [kg] 400 400 400
Beställningsnummer 259-060-JY 259-061-JY 259-062-JY

Kemikalieförvaring SteelSafe D1 och D2, för upp till 2 fat à 200 liter och mindre behållare
W Lagenlig förvaring av miljöfarliga ämnen och för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
W Stor invändig höjd för fat med monterade avtappningspumpar resp. påfyllningstrattar
W med hyllplan (tillval) kan den även användas för lagring av småbehållare
W Stabil konstruktion av stålplåt med högkvalitativ pulverlackering för optimalt korrosionsskydd

SteelSafe kemikalieförvaring D1 med 2 hyllor för förvaring 
av dunkar och kannor

SteelSafe kemikalieförvaring D1 för 1 fat à 200 liter 
(tillval: avtappningspump)

SteelSafe kemikalieförvaring D1 med 1 hylla för 
förvaring av ex. 2 fat à 60 liter och kannor och dunkar

Artikelnr 259-060-JY

Artikelnr 259-061-JYArtikelnr 259-062-JY
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TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/hyllplan-for-fatskap-steelsafe-d1-d2-259066/259066/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d1-for-invallning-av-1-fat-med-dorr-259060/259060/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d1-med-dorr-och-1-hylla-for-invallning-av-kannor-och-dunkar-259061/259061/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d1-med-dorr-och-2-hyllor-for-kannor-och-dunkar-259062/259062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d1-for-invallning-av-1-fat-med-dorr-259060/259060/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d1-med-dorr-och-2-hyllor-for-kannor-och-dunkar-259062/259062/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d1-med-dorr-och-1-hylla-for-invallning-av-kannor-och-dunkar-259061/259061/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60 185

Dörrmodell slagdörr slagdörr slagdörr

Utrustning för lagerplan 2 galler, förzinkade 2 galler, förzinkat, 1 hyllplan, blå 2 galler, förzinkat, 4 hyllplan, blå

Lagerkapacitet Fat à 200 liter Fat à 200 liter Diverse småförpackningar
Lagerkapacitet (antal) 2 1 –
Antal lagerplan 1 2 3
Utvändiga mått B x D x H (mm) 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800
Invändigt mått B x D x H (mm) 1590 x 670 x 1410 1590 x 670 x 1410 1590 x 670 x 1410
Uppsamlingsvolym [l] 250 250 250
Total bärförmåga [kg] 800 800 800
Beställningsnummer 259-063-JY 259-064-JY 259-065-JY

SteelSafe kemikalieförvaring D2 för förvaring 
av kannor och dunkar med 4 hyllor

SteelSafe kemikalieförvaring D2 för invallning av 1 fat 
à 200 liter och kembehållare, med 1 hyllplan. 

Alla SteelSafe kemikalieförvaringar är låsbara 
för att förhindra obehörig åtkomst.

SteelSafe kemikalieförvaring D2 för 2 fat à 200 liter 
(tillval: avtappningspump)

W Integrerat uppsamlingskärl med löstagbart, förzinkat galler som 
avställningsyta

W Naturlig ventilation genom luftspringor i dörrområdet
W Snedtak för optimal vattenavrinning

W Låsbar med cylinderlås för att skydda mot obehörig åtkomst
W 100 mm markfrigång för enkel underkörning och transport
W Levereras färdigmonterad

Artikelnr 259-065-JY

Artikelnr 259-064-JY Artikelnr 259-063-JY
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produkter

Försäkran om 
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SteelSafe kemikalieförvaring D2 för invallning av 1 fat SteelSafe kemikalieförvaring D2 för 2 fat à 200 liter 

Avtappningskannor LubriFlex från FALCON 
för ren och bekväm dosering

se side

474

https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d2-for-invallning-av-2-fat-med-dorr-259063/259063/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d2-for-invallning-av-1-fat-och-sma-behallare-med-1-hylla-och-dorrar-259064/259064/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d2-med-2-x-2-hyllor-for-kannor-och-dunkar-med-dorrar-259065/259065/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d2-med-2-x-2-hyllor-for-kannor-och-dunkar-med-dorrar-259065/259065/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d2-for-invallning-av-1-fat-och-sma-behallare-med-1-hylla-och-dorrar-259064/259064/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d2-for-invallning-av-2-fat-med-dorr-259063/259063/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Dörrmodell Dubbel dörr och lock Dubbel dörr och lock

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1425 x 960 x 1540 1425 x 1350 x 1480
Invändigt mått B x D x H (mm) 1270 x 790 x 1117 1270 x 1180 x 1117
Höjd öppen [mm] 1970 2100
Uppsamlingsvolym [l] 268 268
Total bärförmåga [kg] 815 1215
Beställningsnummer 249-909-JY 249-911-JY

Kemikalieförvaring SteelSafe D2 och D4, för upp till 4 fat à 200 liter och mindre behållare

W Lagenlig förvaring av miljöfarliga ämnen och för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
W Stabil konstruktion av stålplåt med högkvalitativ pulverlackering för optimalt korrosionsskydd
W Kan även användas för förvaring av mindre behållare när hyllsystem väljs till

Kemikalieförvaring SteelSafe D2 
för upp till 2 fat à 200 liter

Kemikalieförvaring SteelSafe D4 
för upp till 4 fat à 200 liter

Artikelnr 249-909-JY

Artikelnr 249-911-JY
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https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d2-for-invallning-av-2-fat-pa-eu-pall-med-dorr-och-lock-249909/249909/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d4-for-invallning-av-4-fat-pa-kemipall-220-liter-med-dorr-och-lock-249911/249911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d2-for-invallning-av-2-fat-pa-eu-pall-med-dorr-och-lock-249909/249909/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d4-for-invallning-av-4-fat-pa-kemipall-220-liter-med-dorr-och-lock-249911/249911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60 187

Välj en hyllkombination 
som passar dina behov!

Inbyggda hyllor tillåter flexibla justeringar till operativa krav, 
såsom lagring av småbehållare och 60-litersfat i fatskåp

Tillbehör Beställningsnummer

Galler, hel bredd, för uppläggning på hyllkonsoler 101-114-JY
galler, halv bredd, för uppläggning på hyllkonsoler 101-115-JY
Fathylla, 60 liter, för placering på hyllkonsoler 114-546-JY
Hyllstolpar (1 par) för placering på hyllkonsoler 241-034-JY
Hyllkonsoler (1 par) för placering av galler/hyllskenor 114-545-JY

W Integrerat uppsamlingskärl med löstagbart, förzinkat galler som 
avställningsyta

W Fatlagring direkt på galler, europall (D2) eller kempall (D4)
W Gasfjädrar gör det lätt att öppna och stänga locket
W Lock och dörrar öppnas oberoende av varandra
W Optimal åtkomst tack vare öppningsvinkel på 120° för framdörrar

W Naturlig ventilation genom luftspringor
W Kan låsas för att skydda mot obehörig användning
W 100 mm markfrigång för enkel underkörning och transport
W Levereras monterad
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https://www.denios.se/galler-for-fatstation-full-bredd-for-upplaggning-pa-hyllkonsoler-101114/101114/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-for-fatstation-halv-bredd-for-upplaggning-pa-hyllkonsoler-101115/101115/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-60-liter-for-placering-pa-hyllkonsoler-114546/114546/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstolpar-for-steelsafe-fatskap-d2-d4-med-dorr-och-lock-1-par-241034/241034/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkonsoler-1-par-for-placering-av-galler-hyllskenor-114545/114545/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Den stabila konstruktion och det 
generösa utrymmet gör det säkert 
och eff ektivt att lasta och lossa 
kemikaliebehållarna.
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Kemikalieförvaring SteelSafe D2 och D4, för upp till 4 fat à 200 liter och mindre behållare
W Lagenlig förvaring av miljöfarliga ämnen och för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
W Stabil konstruktion av stålplåt med högkvalitativ pulverlackering för optimalt korrosionsskydd
W Optimerad invändig höjd för säker och enkel hantering med t.ex. pumpar eller påfyllningstrattar

Kemikalieförvaring SteelSafe D4 
för upp till 4 fat à 200 liter

Kemikalieförvaring SteelSafe D2 för upp till 2 fat à 200 liter

Artikelnr 249-914-JY

Artikelnr 249-913-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

Bekväm invändig höjd 1445 mm – för säker hantering

https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d4-for-invallning-av-4-fat-pa-kemipall-220-liter-med-dorr-249914/249914/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d2-for-invallning-av-2-fat-pa-eu-pall-med-dorr-249913/249913/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


1Fatskåp för kemförvaring

För beställning ring: 036-39 56 60

BESTÄLL SAMTIDIGT

Dörrmodell slagdörr slagdörr

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4
Utvändiga mått B x D x H (mm) 1425 x 960 x 1870 1425 x 1350 x 1810
Invändiga mått B x D x H [mm] 1270 x 790 x 1445 1270 x 1180 x 1445
Uppsamlingsvolym [l] 268 268
Total bärförmåga [kg] 815 1215
Beställningsnummer 249-913-JY 249-914-JY

Vårt omfattande  
tillbehörsprogram hjälper dig att 
optimera dina arbetsprocesser.
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Arbeten som görs ofta, t.ex. pumpning eller påfyllning med icke brandfarliga 
vätskor, kan göras direkt i det rymliga skåpet.

Oljefatpump av zinkgjutgods, 
Artikelnr 117-563-JY Artikelnr 117-408-JY

Tratt GP 2 på ett 200-liters stålfat, 
Artikelnr 240-013-JY

Avtappningskanna av plast, 1 liter

W Integrerat uppsamlingskärl med löstagbart, förzinkat galler som 
avställningsyta

W Fatlagring direkt på galler, europall (D2) eller kempall (D4)
W Optimal åtkomst tack vare öppningsvinkel på 120° för framdörrar
W Naturlig ventilation genom luftspringor
W Kan låsas för att skydda mot obehörig användning

W 100 mm markfrigång för enkel underkörning och transport
W Löstagbart, varmförzinkat galler

DENIOS-
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produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d2-for-invallning-av-2-fat-pa-eu-pall-med-dorr-249913/249913/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatskap-steelsafe-d4-for-invallning-av-4-fat-pa-kemipall-220-liter-med-dorr-249914/249914/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningskanna-av-polyeten-pe-volym-1-liter-rod-117408/117408/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-med-sil-240013/240013/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Fatskåp för kemikalier 2 GST-KS, förzinkad, hylla 
med 1 x galler med full bred, för småbehållare och 
60-litersfat

Fatskåp för kemikalier GST-KS, förzinkad, med 
hylla för småförpackningar

Fatskåp för kemikalier GST-KS, 
lackerad, för upp till 2 fat à 200 liter

Behållare för kemikalier GST-KS med 
stållock, för upp till 4 fat à 200 liter

Fatskåp för kemförvaring

Fatskåp för kemikalier 2 GST-KS, 
förzinkad, för 2 fat à 200 liter

W Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) 
och miljöfarliga kemikalier

W Gasfjäderdämpat stållock med lås

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4 4

Typ 2 GST-KS 4 GST-KS 4 GST-KS-V50
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1400 x 945 x 1520 1400 x 1370 x 1460 1400 x 1370 x 1590
Höjd öppen [mm] 2250 2500 2640
Uppsamlingsvolym [l] 240 268 465
Total bärförmåga [kg] 935 1400 1400
Beställningsnummer lackerat 114-643-JY 114-660-JY 178-423-JY
Beställningsnummer förzinkat 114-508-JY 114-518-JY 178-424-JY

Artikelnr 114-508-JY

PAKETPRIS
Artikelnr 122-724-JY

PAKETPRIS
Artikelnr 122-726-JY

https://www.denios.se/fatstation-2-gst-ks-stal-lackerad-for-2-fat-a-200-liter-med-naturlig-ventilation-114643/114643/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatstation-2-gst-ks-stal-lackerad-for-2-fat-a-200-liter-med-naturlig-ventilation-114643/114643/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/depa-for-farliga-amnen-4-gst-ks-av-stal-lack-for-4-fat-a-200-liter-med-naturlig-ventilation-114660/114660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/depa-for-farliga-amnen-4-gst-ks-v50-stal-lackerad-for-4-fat-a-200-liter-med-nat-ventilation-178423/178423/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/depa-for-farliga-amnen-2-gst-ks-stal-forzinkad-for-2-fat-a-200-liter-med-naturlig-ventilation-114508/114508/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/depa-for-farliga-amnen-4-gst-ks-av-stal-forz-for-4-fat-a-200-liter-med-naturlig-ventilation-114518/114518/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/depa-for-farliga-amnen-4-gst-ks-v50-stal-forzinkad-for-4-fat-a-200-liter-med-nat-ventilation-178424/178424/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/depa-for-farliga-amnen-2-gst-ks-stal-forzinkad-for-2-fat-a-200-liter-med-naturlig-ventilation-114508/114508/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tillbehör Beställningsnummer

Galler, hel bredd, för uppläggning på hyllkonsoler 101-114-JY
galler, halv bredd, för uppläggning på hyllkonsoler 101-115-JY
Fathylla, 60 liter, för placering på hyllkonsoler 114-546-JY
1 par hyllstolpar, för placering på hyllkonsoler 114-544-JY
Hyllkonsoler (1 par) för placering av galler/hyllskenor 114-545-JY

DENIOS-
garanti 5 år 

TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Fatskåp typ 4 GST-KS, lackerad, 
200 liters uppsamlingsvolym

Fatskåp för kemförvaring

Fatskåp 4 GST-KS, lackerad, 400 liters 
uppsamlingsvolym.

Fatskåp 4 GST-KS, lackerad, för 2 fat à 200 liter, stående, med inbyggda 
hyllor för småförpackningar och för ett liggande fat à 60 liter, 200 liters 
uppsamlingsvolym, Artikelnr 122-727-JY

Fatskåp 4 GST-KS-50, lackerad, för 2 fat à 
200 liter, stående, med inbyggda hyllor för 
småförpackningar och för ett liggande fat 
à 60 liter, 400 liters uppsamlingsvolym, 
Artikelnr 178-431-JY

W Helsvetsad konstruktion med integrerat uppsamlingskärl av stål
W 3-sidig panel av stänkskyddsväggar
W Uttagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta
W Naturlig ventilation genom en luftspringa som löper längs tre av sidorna
W Många kombinationsmöjligheter för stående och liggande lagring tack 

vare instickbara hyllställsdelar
W 100 mm markfrigång.

Välj en hyllkombination som passar dina behov!

För beställning ring: 036-39 56 60

Artikelnr 178-423-JY

PAKETPRIS
Artikelnr 122-727-JY

Fatkärra se sidan

338

https://www.denios.se/depa-for-farliga-amnen-4-gst-ks-av-stal-lack-for-4-fat-a-200-liter-med-naturlig-ventilation-114660/114660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-for-fatstation-full-bredd-for-upplaggning-pa-hyllkonsoler-101114/101114/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-for-fatstation-halv-bredd-for-upplaggning-pa-hyllkonsoler-101115/101115/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fathylla-60-liter-for-placering-pa-hyllkonsoler-114546/114546/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstolpar-1-par-for-placering-pa-hyllkonsoler-114544/114544/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllkonsoler-1-par-for-placering-av-galler-hyllskenor-114545/114545/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/depa-for-farliga-amnen-4-gst-ks-v50-stal-lackerad-for-4-fat-a-200-liter-med-nat-ventilation-178423/178423/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieförvaring SteelSafe C för upp till 4 fat à 200 liter eller 1 IBC à 1 000 liter
W För lagring enligt föreskrifterna av miljöfarliga ämnen och för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
W Stabil konstruktion av stålplåt med högkvalitativ pulverlackering för optimalt korrosionsskydd

Kemikalieförvaring SteelSafe C med integrerad avtappningsdel – för säker 
hantering av kemikalier (icke brandfarliga vätskor). 

Kemikalieförvaring SteelSafe C, för förvaring 
av upp till 4 fat à 200 liter

DENIOS-
garanti 5 år 



1Fatskåp för kemförvaring

För beställning ring: 036-39 56 60               
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TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Dörrmodell slagdörr

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 1
Lagringskapacitet fat à 200 Liter 4
Utvändiga mått B x D x H (mm) 1420 x 1635 x 2020
Invändigt mått B x D x H (mm) 1330 x 1600 x 1348
Uppsamlingsvolym [l] 1070
Total bärförmåga [kg] 2000
Beställningsnummer 280-244-JY

Kemikalieförvaring SteelSafe C, för förvaring 
av 1 IBC à 1 000 liter

Kemikalieförvaring SteelSafe typ 
C, med låsbar pardörr som skydd 
mot obehörigt tillträde

W Integrerat uppsamlingskärl med löstagbart, förzinkat galler som 
avställningsyta

W Bekväm innerhöjd för säker och effektiv lastning och lossning med 
gaffeltruck eller gaffellyftvagn

W Naturlig ventilation genom luftspringor

W Kan låsas för att skydda mot obehörig användning
W 100 mm markfrigång för enkel underkörning och transport
W Levereras färdigmonterad

NYHET

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/kemikalieforvaring-steelsafe-c-med-dorrar-for-1-ibc-eller-4-fat-280244/280244/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieförvaring SteelSafe 2C för upp till 8 fat à 200 liter eller 2 IBC à 1 000 liter

W För lagring enligt föreskrifterna av miljöfarliga ämnen och för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
W Stabil konstruktion av stålplåt med högkvalitativ pulverlackering för optimalt korrosionsskydd

Kemikalieförvaring SteelSafe 2C, för förvaring av upp till 8 fat à 200 liter

Skjutdörren går lätt, tar lite plats och kan låsas så att 
obehöriga inte kan öppna den.



1Fatskåp för kemförvaring

För beställning ring: 036-39 56 60               

Dörrmodell Skjutdörr

Lagringskapacitet IBC à 1000 liter 2
Lagringskapacitet fat à 200 Liter 8
Utvändiga mått B x D x H (mm) 2770 x 1405 x 1870
Invändigt mått B x D x H (mm) 2690 x 1280 x 1370
Total bärförmåga [kg] 4000
Uppsamlingsvolym [l] 1085
Beställningsnummer 281-129-JY

NYHET
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TÜV-/
MPA-provade 
produkter

Försäkran om 
överensstämmelse

Kemikalieförvaring SteelSafe 2C, för förvaring av 2 IBC à 1 000 liter

W Integrerat uppsamlingskärl med löstagbart, förzinkat galler som 
avställningsyta

W Bekväm innerhöjd för säker och effektiv lastning och lossning med 
gaffeltruck eller gaffellyftvagn

W Naturlig ventilation genom luftspringor

W låsbar för att skydda mot obehörig användning
W 100 mm markfrigång för enkel underkörning och transport
W Levereras färdigmonterad

https://www.denios.se/kemikalieforvaring-steelsafe-2c-med-skjutdorrar-for-2-ibc-eller-8-fat-281129/281129/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Skåp för gasflaskor

Skåp för gasflaskor typ LG 700, för upp till 
2 flaskor (utan armaturer),

Skåp för gasflaskor typ LG 1350, för upp till 5 flaskor 
(utan armaturer och inrullningsramp), 
Artikelnr 158-053-JY

Gasskåp typ LG

 W Förzinkad version med pulverlackering i ljusgrått (RAL 7035) för optimerat korrosionsskydd
 W skåpsockel av rostfritt stål
 W Framåtlutande tak förhindrar att vatten rinner av bakåt och förhindrar därigenom nedsmutsning av väggen
 W Skydd mot stöld och obehörig användning genom stabilt 3-punktslås med svängbar spak och inbyggt cylinderlås
 W 2 C-skenor för montering av armaturer (armaturer medföljer inte i leveransen)
 W 3 genomföringar (förslutna med plastplugg) för varje flaskplats i skåpets tak

 W För uppställning utomhus
 W För lagenlig förvaring av gasflaskor
 W Effektiv luftväxling

Typ LG 700 LG 1000 LG 1350

Lagringskapacitet gasflaskor à 50 liter 2 3 5
Utvändiga mått B x D x H [mm] 700 x 400 x 2150 1000 x 400 x 2150 1350 x 400 x 2150
Invändiga mått B x D x H [mm] 695 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070 1345 x 370 x 2070
Dörrutförande Enkeldörr Pardörr Pardörr
Beställningsnummer 158-049-JY 158-051-JY 158-053-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Inrullningsramp 158-054-JY 158-055-JY 158-056-JY
Beställningsnummer Flaskhållare,  
justerbar på höjden 117-059-JY 117-059-JY 117-059-JY

Flaskhållare, justerbar i höjdled, för placering 
på sidoväggen. På så sätt kan även mindre 
gasflaskor lagras på ett praktiskt sätt.

Uppkörningsramp som kan fällas upp 
inåt gör det lätt att ställa in och ta ut 
gasflaskor.

https://www.denios.se/skap-for-gasflaskor-asecos-lg-700-enkelvagg-bredd-700-mm-gratt-158049/158049/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skap-for-gasflaskor-asecos-lg-1350-enkelvagg-bredd-1350-mm-gratt-158053/158053/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skap-for-gasflaskor-asecos-lg-700-enkelvagg-bredd-700-mm-gratt-158049/158049/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skap-for-gasflaskor-asecos-lg-1000-enkelvagg-bredd-1000-mm-gratt-158051/158051/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skap-for-gasflaskor-asecos-lg-1350-enkelvagg-bredd-1350-mm-gratt-158053/158053/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ramp-for-gasskap-asecos-lg-700-158054/158054/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ramp-for-gasskap-asecos-lg-1000-158055/158055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ramp-for-gasskap-asecos-lg-1350-158056/158056/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskhallare-for-gasskap-asecos-lg-for-tryckgasflaskor-kan-anpassas-i-hojdled-117059/117059/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskhallare-for-gasskap-asecos-lg-for-tryckgasflaskor-kan-anpassas-i-hojdled-117059/117059/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskhallare-for-gasskap-asecos-lg-for-tryckgasflaskor-kan-anpassas-i-hojdled-117059/117059/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ GF 8.16 GF 8.18 GF 8.19

Lagringskapacitet gasfl askor à 11 kg 12 8 8
Lagringskapacitet alternativt gasfl askor à 33 kg 6 6 6
Utvändiga mått B x D x H [mm] 790 x 1180 x 1670 1250 x 800 x 1850 1250 x 800 x 1970
Dörrutförande Enkeldörr Pardörr Pardörr
Utrustning plan botten – med fötter, underkörbart
Beställningsnummer 137-112-JY 137-123-JY 137-125-JY

Tillbehör – Hyllplan för 11 kg 
gasfl askor, förzinkad

Hyllplan för 11 kg 
gasfl askor, förzinkad

Beställningsnummer – 137-126-JY 137-126-JY

Skåp för gasfl askor

Gasfl askskåp typ GF

Artikelnr 115-243-JY

W Stabil stålramkonstruktion med gallerfyllning
W Låsbar slagdörr som åtkomstskydd
W Ytbeläggning av hög kvalitet för optimalt korrosionsskydd

W För uppställning utomhus
W För korrekt lagring av gasflaskor 

Skåp för gasflaskor typ GF 8.16 för 33-kg-flaskor, 
enkeldörr, Artikelnr 137-112-JY

W Typ GF 8.16: Enkeldörr, fällbar ställyta för lagring av t.ex. 
propangasflaskor ovanpå varandra, hyllplan som standard

W Typ GF 8.18: Pardörr, hyllplan finns som tillval
W Typ GF 8.19: Pardörr, inbyggd fotkonstruktion för enkel 

underkörning, hyllplan finns som tillval

Skåp för gasflaskor typ GF 8.19, pardörr, hyllplan finns 
som tillval, Artikelnr 137-125-JY

Vagn för stålfl askor typ 
BK-60, däck av massivt 
gummi, hjuldiameter 
200 mm

Gasskåp för gasfl askor typ GF 8.16 
med nedfällt hyllplan som kan 
användas som extra lagringsnivå för 
11-kg-fl askor, enkeldörr

Gasskåp för gasfl askor typ GF-8.16 med hopfällbart hyllplan för 
33 kg fl askor, enkeldörr

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/gasskap-gf-8-16-med-enkeldorr-och-plant-golv-137112/137112/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-gf-8-18-med-pardorr-137123/137123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-gf-8-19-med-pardorr-underkorningsbart-137125/137125/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-for-gasskap-gf-8-18-och-gf-8-19-137126/137126/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-for-gasskap-gf-8-18-och-gf-8-19-137126/137126/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-for-1-flaska-massiva-gummidack-115243/115243/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-gf-8-16-med-enkeldorr-och-plant-golv-137112/137112/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-gf-8-19-med-pardorr-underkorningsbart-137125/137125/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

 W Nära kunden

 W Tillverkarkompetens

 W Ledande på 
marknaden

 W Komplett utbud

 W Rådgivning

 W Montering

 W Underhåll

 W Transport

Riktlinjer och råd för hantering av farliga ämnen med 
utgångspunkt från svensk och europeisk lag.

Tryckgasflaskor - De viktigaste kraven

På grund av övertrycket eller innehållet (frätande, 
giftigt, brandfarligt, oxiderande) innebär 
tryckgasflaskor en ökad risk. På den här sidan 
hittar du ett utdrag ur de viktigaste föreskrifterna.
Gasflaskorna bör ställas upp på en skyddad plats 
utomhus. Eftersom gaser ofta används inomhus erbjuder 
DENIOS även testade skåpsystem för denna tillämpning.

Föreskrifter som skall följas 
DENIOS skåp för gasförvaring uppfyller enligt SÄIFS 
1998:7 (Sprängämnesinspektionens föreskrifter för 
förvaring av brandfarliga gaser i publika lokaler- skolor, 
sjukhus, restauranger mm.)

Lagring utomhus
Som lager utomhus avses även sådana som är öppna åt 
minst 2 sidor, samt sådana som enbart är öppna åt en 
sida, när djupet – mätt från den öppna sidan – inte är 
större än höjden på den öppna sidan. En sida av rummet 
anses vara öppen även om den utgörs av ett trådgaller 
eller liknande. Skyddsavståendet för intilliggande 
anläggningar som utgör risk för fara (t.ex. lager med 
brandfarliga ämnen), är minst 5 m. En skyddsvägg 
på 2 m av brandisolerat byggmaterial kan ersätta 
säkerhetsavståndet.

Tillhandahållande/tömning 
Tillhandahållande av tryckgasflaskor med giftiga och 
lättantändliga gaser är tillåtet bara när det finns ett 
särskilt skyddsområde med kräver skydd mot kraftig 
uppvärmning vid brand. I annat fall måste behållarna 
efter arbetsdagens slut flyttas till ett skyddat lager. 
Behållarskåp ska bestå av icke brännbara material. 
De ska ha en ventilationsöppning i golv- och takytorna 
om 1/100 av golvytan, dock minst 100 cm2. Om skåpet 
inte har ventilationsöppning som leder direkt utomhus, 
skall skåpet vid uppställning av tryckgasbehållare med 
brandfarliga, giftiga och mycket giftiga gaser vara försedd 
med en riskfri teknisk ventilation som leder frånluften 
utomhus.

Lagring inomhus 
Lagring inomhus avser lager i slutna rum eller rum med 
en öppen sida. Väggarna på angränsande byggnader och 
lagrets ytterväggar måste minst vara brandhämmande. 
Sörj för tillräcklig luftväxling (ventilationsyta minst 1 % av 
golvytan).I lagerrum får inga andra brännbara ämnen (t.ex. 
brandfarliga vätskor, trä, papper) lagras. (Undantag: Vid 
avgränsning med en skyddsvägg som är högre än 2 m.)

Denios Handbok om farliga 
ämnen 
Är en handledning som ger 
dig snabb överblick i syfte 
att upprätthålla lagenlig 
förvaring av farliga ämnen 
och 
arbetssäkerhet. Med 
denna Handbok hjälper 
vi på Denios våra kunder 
att alltid har den senaste 
informationen.

DENIOS handledning 
för hantering av 
kemikalier

SS EN 14470-2 säkerhetsskåp för gasflaskor.

Fakta. Den europeiska harmoniseringen för brandsäkra 
skåp gäller nu även för gasflaskor. EU-normen SS EN 
14470-2 publicerades 2006-07-21. Brandklassade skåp 
är tillverkade för att förvara Brandfarliga vätskor och 
gasflaskor. Skåpen används företrädesvis i affärer som 
saluför dessa varor men även i laboratorier och andra 
utrymmen.

Lagringsutrymme för gasflaskor och brandfarliga 
ämnen
Speciellt utformade lagringsutrymmen, helt isolerade och 
bestående av separata element som är brandklassade 
enligt EN 13501-2, till exempel EI 30, EI 60 och EI 90. 
Detta betyder att brandmotståndet delas in i 3 klasser 
från 30 till 90 minuter. Varje typ och storlek på skåp 
ska genomgå ett brandkammartest. Testerna får endast 
utföras av godkänd materialprovningsanstalt. SS EN 
14470-2 kräver även att ett konformitetsförklaring/-intyg 
medföljer säkerhetsskåpet.

Varför EI 90?
Sedan många år tillbaka har man i Europa etablerat 
klassificering typ 90 för förvaring av brandfarliga vätskor 
som teknisk standard för säkerhetsskåp. Eftersom det 
tidigare inte fanns någon 90 minuters klassificering för 
skåp för gasflaskor användes tidigare olika säkerhetsnivå 
för förvaring av brandfarliga vätskor och gasflaskor.  
Genom den konsekventa uppföljningen med en strategi 
för standardiseringsarbetet för EN 14470-2, kan 
anläggningsoperatören nu välja samma säkerhetsnivå 
vid förvaring och uppställning av gasflaskor som man 
tidigare hade valt för förvaring av brandfarliga vätskor. 
Detta är mer än självklart, eftersom faran med gasflaskor 
minst kan jämföras med faran med brandfarliga vätskor.
Alltför kraftig uppvärmning av flaska och anslutningar 
kan leda till gasläckage. Bara detta kan få katastrofala 
följder. Ännu kraftigare uppvärmning kan slutligen leda 
till att gasflaskan exploderar.

DENIOS säkerhetsskåp enligt SS EN 14470-2
DENIOS riktar in sig på de internationella kraven 
och erbjuder med EI90-skåpserien redan idag 
morgoförndagens standard! Dessutom finns nya typer 
av skåp, som redan har testats enligt EN 14470-2. 
Alla DENIOS skåp är konstruktionstestade enligt de 
ökade testkraven för SS EN 14470-2.vid uppställning 
av tryckgasbehållare med brandfarliga, giftiga och 
mycket giftiga gaser vara försedd med en riskfri teknisk 
ventilation som leder frånluften utomhus.

Ventilation enligt SS EN 14470-2. 
Denna nya norm innehåller även tydliga krav på en 
teknisk ventilation. Särskilt brandfarliga och giftiga gaser 
kräver luftväxling upp till 120 gånger.

Artikelnr 188-296-JY
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Typ LB 4 LB 6 LB 8 LB 12 LB 16

Lagringskapacitet gasfl askor à 11 kg 10 12 20 24 40
Lagringskapacitet alternativt gasfl askor à 33 kg 4 6 8 12 16
Utvändiga mått B x D x H [mm] 850 x 700 x 1500 1100 x 700 x 1500 1700 x 700 x 1500 2200 x 700 x 1500 3400 x 700 x 1500
Dörrutförande Enkeldörr Pardörr Pardörr 2 st pardörrar 2 st pardörrar
Dörrgångjärn höger dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig
Beställningsnummer 259-067-JY 259-068-JY 259-069-JY 259-070-JY 259-071-JY

199
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W För uppställning utomhus
W Kan fås i 5 olika storlekar, för upp till 40 gasflaskor à 11 kg eller 16 gasflaskor à 33 kg

För beställning ring: 036-39 56 60

Skåp för gasfl askor

Gasskåp typ LB

W Idealiskt för lagring av flaskor med propangas
W Stabil, svetsad konstruktion av förzinkad stålplåt, pulverlackerad: stomme blå (RAL 5010), dörrar grå (RAL 7042)
W Dörrar och sidoväggar med ventilationsöppningar, stängd bakre vägg
W Inklusive förzinkat galler och löstagbart mellanplan som avställningsyta
W Snedtak för optimal vattenavrinning
W Låsbar med cylinderlås för att skydda mot obehörig åtkomst
W Märkning med varningssymbol
W Levereras monterad

Artikelnr 259-069-JY

Artikelnr 259-067-JY Artikelnr 259-068-JY

Gasskåp för gasfl askor typ LB 8, för lagring upp till 20 gasfl askor à 11 kg eller 8 gasfl askor à 33 kg,

Gasskåp för gasfl askor typ LB 6, lagring av 6 gasfl askor à 33 kg, Gasskåp för gasfl askor typ LB 4, lagring av 10 gasfl askor à 11 kg, 

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/gasskap-typ-lb-4-for-4-flaskor-x-33-kg-eller-10-flaskor-x-11-kg-enkeldorr-259067/259067/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-typ-lb-6-for-6-flaskor-x-33-kg-eller-12-flaskor-x-11-kg-pardorr-259068/259068/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-typ-lb-8-for-8-flaskor-x-33-kg-eller-20-flaskor-x-11-kg-enkeldorr-259069/259069/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-typ-lb-12-for-12-flaskor-x-33-kg-eller-24-flaskor-x-11-kg-2-st-pardorrar-259070/259070/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-typ-lb-16-for-16-flaskor-x-33-kg-eller-40-flaskor-x-11-kg-2-st-pardorrar-259071/259071/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-typ-lb-8-for-8-flaskor-x-33-kg-eller-20-flaskor-x-11-kg-enkeldorr-259069/259069/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-typ-lb-4-for-4-flaskor-x-33-kg-eller-10-flaskor-x-11-kg-enkeldorr-259067/259067/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-typ-lb-6-for-6-flaskor-x-33-kg-eller-12-flaskor-x-11-kg-pardorr-259068/259068/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ GSN 1.15 GSN 2.28

Lagringskapacitet gasfl askor à 50 liter 25 25 50 50
Utrustning utan bottendel med bottendel utan bottendel med bottendel
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1430 x 1410 x 2210 1430 x 1410 x 2410 2760 x 1410 x 2210 2760 x 1410 x 2410
Invändiga mått B x D x H [mm] 1420 x 1280 x 2110 1420 x 1280 x 2310 2750 x 1280 x 2110 2750 x 1280 x 2310
Dörrutförande Enkeldörr Enkeldörr Pardörr Pardörr
Beställningsnummer 256-859-JY 256-858-JY 256-861-JY 256-860-JY
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Gasskåp- upp till 46 fl askor

Lager för gasfl askor typ GSN för upp till 50 gasfl askor
W för lagring av gasflaskor enligt tekniska regler
W För uppställning utomhus
W kan även fås med eller utan galvaniserad botten

Förvaring och hantering av gasfl askor typ GSN 2.28, bottenlös, lämpar sig särskilt väl för inställning av pallar med 
gasfl askor. Tack vare dörrens markfrigång på 160 mm kan skåpet för gasfl askor låsas även när pallarna för gasfl askor är 
öppnade.

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/gasskap-utomhus-gsn-1-15-gra-utan-bottendel-256859/256859/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-utomhus-gsn-1-15-gra-med-bottendel-256858/256858/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-utomhus-gsn-2-28-gra-utan-bottendel-256861/256861/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-utomhus-gsn-2-28-gra-med-bottendel-256860/256860/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT  

För beställning ring: 036-39 56 60
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Gasskåp- upp till 46 fl askor

Stapelhylla för gasfl asklager
Stapelhyllor: Upp till 2 hyllor kan monteras ovanpå 
varandra. Det ger sammanlagt tre plan att lasta 
på. Hyllställets mått: B x D x H (mm): 
1437 x 1038 x 750, bärförmåga: 500 kg

Artikelnr 216-658-JY

W Stabil stålramkonstruktion med gallernät
W Tak av profilerad stålplåt
W Förzinkad med pulverlackering i grått (RAL 7016) för optimalt korrosionsskydd
W Låsbar pardörr skyddar mot obehörig användning
W Levereras i delar med monteringsanvisning

Gasskåp för flaskor typ GS 2.28, med bottendel

Gasskåp för flaskor typ GS 1.15, utan 
bottendel

Lager för gasflaskor typ GS 1.15, med bottendel

Uppkörningsramp

Artikelnr 115-876-JY

Tekniska regler för tryckgas.
Som lager utomhus avses även sådana 
som är öppna på minst två sidor.

Lagren får inte vara tillgängliga för 
allmänheten.

Lager i rum:
Lagerrummens ytterväggar måste minst 
vara brandhämmande.

Uppkörningsramp av aluminium ger enkel lastning av 
gasflaskor, B x D (mm): 908 x 933, hjullast 150 kg, lämplig 
för lager för gasflaskor med bottendel

DENIOS-
garanti 5 år 

Två stapelhyllor ställda på 
varandra



Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

202

1

www.denios.se/shop

Typ G 90.6-10 G 90.6 G 90.6-2F G 30.6 G 30.6 G 90.9 G 30.9

Brandmotstånd 90 minuter 90 minuter 90 minuter 30 minuter – 90 minuter 30 minuter
Lagerkapacitet Gasfl askor à 10 liter Gasfl askor à 50 liter Gasfl askor à 50 liter Gasfl askor à 50 liter Gasfl askor à 50 liter Gasfl askor à 50 liter Gasfl askor à 50 liter
Antal 2 1 2 2 2 3 3
Utvändiga mått B x D x H [mm] 598 x 615 x 1450 598 x 615 x 2050 598 x 615 x 2050 598 x 616 x 2050 598 x 616 x 2050 898 x 615 x 2050 898 x 615 x 2050
Invändiga mått B x D x H [mm] 445 x 425 x 1246 445 x 425 x 1858 477 x 425 x 1858 494 x 479 x 1874 745 x 425 x 1858 794 x 479 x 1874
Dörrutförande Enkeldörr Enkeldörr Enkeldörr Enkeldörr Enkeldörr Pardörr Pardörr
Dörrgångjärn: dubbelsidig

Beställningsnummer Grå/gul – – – – – 165-313-JY 144-520-JY
Beställningsnummer grå – – – – – 165-306-JY 117-003-JY
Dörrgångjärn: höger

Beställningsnummer Grå/gul 210-381-JY 165-311-JY 210-385-JY 144-519-JY – – –
Beställningsnummer grå 210-383-JY 165-305-JY 210-387-JY – 117-002-JY – –
Dörrgångjärn: vänster

Beställningsnummer Grå/gul 210-380-JY 165-310-JY 210-384-JY 144-518-JY – – –
Beställningsnummer grå 210-382-JY 165-304-JY 210-386-JY 117-001-JY – – –
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Gasskåp - brandklassade för inomhusbruk

W För brandsäker förvaring av gasflaskor på arbetsplatser i enlighet med TRGS 510
W Testade och godkända enligt SS-EN 14470-2

W Optimalt brandskydd och största möjliga säkerhet för gasflaskor
W Klarar den maximalt tillåtna temperaturökningen på flaskventilhållarens yta 

på 50 K enligt SS-EN 14470-2. Modellserien G90 är dessutom GS-provad.
W Frånluftsanslutning (diameter 75 mm) på skåpöversidan
W Justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv
W Genomförandealternativ i skåpöversidan

W Komplett med monteringsskenor för armaturer, flaskhållare och passande 
spännband (armaturer och gasflaskor ingår inte)

W säker och smidig placering av flaskorna tack vare integrerad vikbar ramp i 
durkplåt

W Stor invändig höjd för enkel och effektiv installation i skåpet
W Med jordningsanslutning som standard

Leveranstider
Alla storlekar och utföranden kan levereras inom 5–7 veckor.

Brandklassat skåp för gasfl askor typ G 90.9, bredd 900 mm. 
Kan fås som G30- eller G90-version.

Bevisad säkerhet

Brandklassat skåp för gasfl askor typ G 30.6, bredd 600 mm. 
Kan fås som G30- eller G90-version.

https://www.denios.se/brandklassat-gasskap-asecos-g90-9-bredd-900-mm-pardorrar-gra-gul-165313/165313/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-gasskap-asecos-g30-9-bredd-900-mm-pardorr-gra-gul-144520/144520/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-gasskap-asecos-g90-9-bredd-900-mm-pardorr-gra-165306/165306/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-gasskap-asecos-g30-9-bredd-900-mm-pardorr-gra-117003/117003/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-6-10-bredd-600-mm-hogerhangd-dorr-gra-gul-210381/210381/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-6-bredd-600-mm-hogerhangd-dorr-gra-gul-165311/165311/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-gasskap-asecos-g90-6-2f-bredd-600-mm-hogerhangd-dorr-gra-gul-210385/210385/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g30-6-bredd-600-mm-hogerhangd-dorr-gra-gul-144519/144519/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-6-10-bredd-600-mm-hogerhangd-dorr-gratt-210383/210383/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-6-bredd-600-mm-hogerhangd-dorr-gratt-165305/165305/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-gasskap-asecos-g90-6-2f-bredd-600-mm-hogerhangd-dorr-gra-210387/210387/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-gasskap-asecos-g30-6-bredd-600-mm-hogerhangd-dorr-gra-117002/117002/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-6-10-bredd-600-mm-vansterhangd-dorr-gra-gul-210380/210380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-6-bredd-600-mm-vansterhangd-dorr-gra-gul-165310/165310/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-6-2f-bredd-600-mm-vansterhangd-dorr-gra-gul-210384/210384/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g30-6-bredd-600-mm-vansterhangd-dorr-gra-gul-144518/144518/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-6-10-bredd-600-mm-vansterhangd-dorr-gra-210382/210382/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-6-bredd-600-mm-vansterhangd-dorr-gra-165304/165304/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-6-2f-bredd-600-mm-vansterhangd-dorr-gra-210386/210386/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g30-6-bredd-600-mm-vansterhangd-dorr-gratt-117001/117001/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

För beställning ring: 036-39 56 60

Typ G 90.12 G 30.12 G 90.14 G 30.14

Brandmotstånd 90 minuter 30 minuter 90 minuter 30 minuter
Lagerkapacitet Gasfl askor à 50 liter Gasfl askor à 50 liter Gasfl askor à 50 liter Gasfl askor à 50 liter
Antal 4 4 4 4
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1198 x 615 x 2050 1198 x 615 x 2050 1398 x 615 x 2050 1398 x 615 x 2050
Invändiga mått B x D x H [mm] 1045 x 400 x 1858 1094 x 479 x 1874 1245 x 400 x 1858 1294 x 479 x 1874
Dörrutförande Pardörr Pardörr Pardörr Pardörr
Beställningsnummer Grå/gul 165-314-JY 144-521-JY 165-315-JY 144-522-JY
Beställningsnummer grå 165-307-JY 117-004-JY 165-308-JY 117-005-JY

Gasskåp - brandklassade för inomhusbruk

Anslutningsklar adapter för teknisk 
ventilation

W Justerbart fäste för montering på sidoväggen, för 
två 10-liters flaskor - för EI30 och EI90-skåp, utom 
90.6-10 G och G 90.6-2F, 
Artikelnr 117-006-JY

W Monteringssats för rörgenomföring,
inkl. 2 Ermeto-skruvar, R 3/8”, för G30- och G90-skåp, 
Artikelnr 117-007-JY

W Adapter utan övervakning, 
Artikelnr 129-345-JY

W Adapter med övervakning, 
Artikelnr 136-799-JY

Anslutningsklar adapter för teknisk ventilation

Brandklassat skåp för gasfl askor typ G 30.12, bredd 1200 mm. 
Kan fås som G30- eller G90-version.

Gasskåp brandklassat typ G 90.14, bredd 1400 mm. Kan fås 
som G30- eller G90-version.

Bevisad säkerhet

TIPS: När 120 luftomsättningar krävs i skåpet, t.ex. vid lagring av giftiga gaser, 
ska du använda radialfl äktarna

se sidan

160

https://www.denios.se/gasskap-brandklassat-asecos-g90-12-bredd-1200-mm-pardorr-gratt-gult-165314/165314/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-brandklassat-asecos-g30-12-bredd-1200-mm-pardorr-gratt-gult-144521/144521/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandklassat-skap-for-gasflaskor-asecos-g90-14-bredd-1400-mm-pardorr-gratt-gult-165315/165315/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-brandklassat-asecos-g30-14-bredd-1400-mm-pardorr-gratt-gult-144522/144522/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-brandklassat-asecos-g90-12-bredd-1200-mm-pardorr-gratt-165307/165307/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-brandklassat-asecos-g30-12-bredd-1200-mm-pardorr-gratt-117004/117004/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-brandklassat-asecos-g90-14-bredd-1400-mm-pardorr-gratt-165308/165308/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-brandklassat-asecos-g30-14-bredd-1400-mm-pardorr-gratt-117005/117005/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-typ-ao-12-anslutningsklar-129345/129345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilationsflakt-asecos-am-12-med-overvakning-anslutningsklar-136799/136799/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 146-238-JY
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* Transportmåtten avviker från produktens mått

Typ GF 17.9 GF 17.15 GF 33.9 GF 33.15 GFT 17.9 GFT 17.15 GFT 33.9 GFT 33.15

Utrustning med gallerdörr med brandsäker dörr

Lagringskapacitet gasfl askor 
à 50 liter 12 24 24 48 12 24 24 48

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1731 x 845 x 2360 1731 x 1525 x 2360 3353 x 845 x 2360 3353 x 1525 x 2360 1731 x 845 x 2360 1731 x 1525 x 2360 3353 x 845 x 2360 3353 x 1525 x 2360
Dörrutförande Enkeldörr 2 st enkeldörrar Enkeldörr 2 st enkeldörrar
Beställningsnummer 146-238-JY 148-385-JY 148-384-JY 146-233-JY 199-936-JY 199-938-JY 199-407-JY 199-939-JY
Tillbehör Golvgrupp – – – –
Beställningsnummer 149-035-JY 146-220-JY 149-035-JY 146-220-JY – – – –

BESTÄLL SAMTIDIGT

Gasfl askor, brandskyddsskåp

Brandskyddslager för gasfl askor typ GF och GFT, för upp till 48 gasfl askor

Gasfl askor – brandsäkra skåp typ GF 17.9 
för upp till 12 fl askor

W Stabil stålramkonstruktion, lackerad i blått (RAL 5010)
W Kan placeras direkt mot en vägg utan säkerhetsavstånd
W Naturlig ventilation.
W Utskjutande tak till skydd mot väderinverkan

W Med säkringskedja för förvaring av enskilda fl askor
W Levereras monterad
W inkl. kranöglor

W För lagring av gasfl askor enligt tekniska regler

Artikelnr 149-035-JY

Monteringsexempel

Bottendel av förzinkad tårplåt med 
inbyggd uppkörningsramp. Skyddar dina 
gasfl askor mot fukt och väderinverkan 
även på golvnivå.

Levereras som standard med låskedjor för praktisk 
lagring av enskilda fl askor.

Dörrarna kan fås i gallerversion eller brandskyddad 
version och kan låsas så att obehörigt tillträde 
förhindras.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

https://www.denios.se/gasskap-utomhus-gf-med-gallerdorr-ar-274765/274766/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasskap-utomhus-gf-med-gallerdorr-ar-274765/274766/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lager-for-gasflaskor-gf-17-15-for-24-flaskor-o-max-230-mm-lampar-sig-for-pallar-148385/148385/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lager-for-gasflaskor-gf-33-9-for-24-flaskor-o-max-230-mm-148384/148384/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lager-for-gasflaskor-gf-33-15-for-48-flaskor-o-max-230-mm-lampar-sig-for-pallar-146233/146233/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandskyddslager-for-gasflaskor-gft-17-9-199936/199936/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandskyddslager-for-gasflaskor-gft-17-15-199938/199938/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandskyddslager-for-gasflaskor-gft-33-9-199407/199407/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandskyddslager-for-gasflaskor-gft-33-15-199939/199939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bottendel-for-lager-for-gasflaskor-gasflaskor-gf-17-9-och-gf-33-9-med-inbyggd-uppkorningsramp-149035/149035/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bottendel-for-lager-for-gasflaskor-gf-17-15-och-gf-33-15-med-inbyggd-uppkorningsramp-146220/146220/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bottendel-for-lager-for-gasflaskor-gasflaskor-gf-17-9-och-gf-33-9-med-inbyggd-uppkorningsramp-149035/149035/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bottendel-for-lager-for-gasflaskor-gf-17-15-och-gf-33-15-med-inbyggd-uppkorningsramp-146220/146220/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bottendel-for-lager-for-gasflaskor-gasflaskor-gf-17-9-och-gf-33-9-med-inbyggd-uppkorningsramp-149035/149035/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

1440 mm

750 
mm

10
40
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Artikelnr 199-939-JY

Gasfl askor, brandskyddsskåp

Brandskyddslager för gasfl askor typ GFT 33.15, för upp till 48 gasfl askor De brandklassade dörrarna 
kan låsas och skyddar mot otillåten användning.

Gasfl askor - brandsäkra skåp typ GF 33.15, 
bottendel och pall för gasfl askor som tillval

Stapelhylla för 
gasfl asklager

Artikelnr 115-876-JY

W Stabil stålramkonstruktion 
med varmförzinkat galler som 
avställningsyta

W Kan staplas i 2 nivåer, vilket ger 
sammanlagt tre plan

W Levereras omonterad
W Bärförmåga: 500 kg

För skyddad och optimal lagring av upp till 48 gasfl askor. 
Gasfl askorna kan transporteras säkert med gaff eltruck i 
en pall för gasfl askor. 

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.Rådgivning: 036-39 56 60

Två stapelhyllor ställda på varandra

https://www.denios.se/lager-for-gasflaskor-gf-33-15-for-48-flaskor-o-max-230-mm-lampar-sig-for-pallar-146233/146233/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandskyddslager-for-gasflaskor-gft-33-15-199939/199939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Vårt kvalitetslöfte

SÄKRA OCH MILJÖRIKTIGA 
FÖRVARINGSLÖSNINGAR AV STÅL

www.denios.se

Var på den säkra sidan 
med DENIOS

KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

Behöver du en lagenlig och miljöriktig lösning för säkring av ett driftområde vid lagring och 
hantering av farliga ämnen? Eller vill du förvara teknisk utrustning säkert och bekvämt? Oavsett 
om det gäller kemikalieförvaring, brandklassade miljöcontainrar eller tekniska säkerhetsutrymmen 
– tekniska förvaringslösningar från DENIOS är perfekt anpassade till det som ska lagras och 
tillhörande aktivitet. Beroende på användningstyp kan hyllsystem, kompakta eller Walk In-system komma i fråga.
De nyckelfärdiga förvaringslösningarna av stål skräddarsys för kunden med utgångspunkt från standardiserade 
system. Typgodkännandet från DIBt underlättar tillståndshandläggningen, och DENIOS bistår er gärna med den.

En förvaringslösning från DENIOS är en satsning på testad och certifierad kvalitet. 
Hos DENIOS tillverkas alla miljö- och teknikcontainrar i egen produktion. Därför lät vi 
certifiera vår egen produktionskontroll enligt SS-EN 1090 på ett tidigt stadium. Den 
tredelade europeiska normen SS-EN 1090 gäller sedan juli 2014 för alla tillverkare av 
bärande konstruktioner av stål och aluminium och är en förutsättning för CE-märkning, 
utan vilken EU-handel inte är tillåten. Redan vid planeringen ser vi till att alla krav tillgodoses och att våra lösningar 
blir både mycket effektiva och prisvärda. Som kund kan du därför vara säker genom att vi regelbundet låter certifiera 
oss och våra produkter av oberoende institut. Dit hör bland andra DEKRA, TÜV Nord, DVS, IBS och tyska institutet för 
byggteknik (DIBt) i Berlin.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

 

GODKÄNT
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Omfattande faktakunskaper samt mer information om våra miljö-
containrar med många olika tillbehör fi nns i vår broschyr ”Säker 
förvaring av kemikalier”..

Beställ nu: 036-39 56 60

Rådgivning: 036-39 56 60

Hållbarhet hos 
DENIOS

www.denios.se/
hallbarhet

Innan ni bestämmer er för en container, vill du 
förmodligen veta att den uppfyller era krav exakt samt 
lagkraven och alla riktlinjer från försäkringsbolaget. 
Vi ger er därför omfattande och kundanpassade råd – 
gärna på plats hos er – och understödjer er dessutom 
med omfattande informationsmaterial om de önskade 
lösningarna. Under konstruktions- och produktionsfasen 
står omfattande och professionellt projektunderstöd 
i fokus. Självklart finns vi här för er även efter köpet: 
till exempel med vår professionella underhållsservice 
eller vår mångåriga expertis, med vilken vi gärna står 
till förfogande vid frågor av alla slag eller med vårt 
utbildningsprogram.

Dra fördel av DENIOS omfattande utbud av utrustning 
för att inreda din miljöcontainer perfekt. Utforma 
optimala processer för hantering av kemikalier – med 
ett skräddarsytt lagringssystem för ditt företags behov. 
Vi som tillverkare vet att säkerhet och efterlevnad 
av gällande bestämmelser samt komfort i samband 
med användning och underhåll är viktiga faktorer som 
bäst tillgodoses med individuell utrustning. DENIOS 
specialister ger dig råd och hjälp med planering och 
konfiguration av din miljöcontainer. På begäran ger 
vi dig råd på plats och konfigurerar med hjälp av 
variantkonfiguratorn, en programvara utvecklad av 
DENIOS, en lagerlösning skräddarsydd för dina behov.

Utmärkt kundservice

W Övergripande, kundanpassat 
tjänsteutbud

W Personlig kundservice och 
offertkonfiguration på plats

W Omfattande sortiment av tillbehör
W Internationell produktions-, 

försäljnings- och servicestruktur
W Användning av moderna 

informations- och 
kommunikationsmedel

W Fabriksbesök
W Testsystem

Kunskaps- och teknikförsprång 

W Mer än 35 års erfarenhet
W Modern och effektiv tillverkning
W Nära samarbete med myndigheter 

och experter för framtidssäker 
produktutveckling

W Utvecklingsavdelning 
och samarbete med 
utvecklingsnätverk

W Ledande på marknaden för digital 
kundservice

W Unikt, brett utbud av 
kunskapsförmedling

Kvalitet och hållbarhet 

W Certifierat WHG-företag
W Internationellt certifierad 

lagerteknik för farliga 
kemikalier (byggrätt, brand- och 
vattentäthet)

W Certifierad egen 
produktionskontroll enligt SS-EN 
1090

W Kvalitetsledningscertifiering 
enligt ISO 9001, 50001 och 14001

W Utmärkt CSR-rating (Silver 2019, 
ecovadis)

Vår servicepolicy Du väljer – vi levererar utrustningen

Fördelar i korthet

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.
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Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

208 www.denios.se/shop 

I säkerhetsdatabladet finns uppgifter om hur ämnet ska 
förvaras säkert. Dit hör t.ex. speciella krav på lagerlokaler 
och -behållare (inklusive invallningsväggar och ventila-
tion), oförenliga material, lagringsförhållanden (tempe-
ratur/luft/fuktighet/ljus etc.), särskilda krav på elinstal-
lationer och utrustning, samt åtgärder mot elektrostatisk 
uppladdning.

Vilka riktlinjer för säker förvaring finns 
att hämta i ämnets säkerhetsdatablad?

Typen av förvaringslösning som ska användas avgörs av 
behållarens storlek. Mindre behållare kan, beroende på 
mängd, förvarias i walk-in-containrar eller kemikalieskåp. 
När det gäller walk-in-systemen kan kunden själv välja 
antalet hyllor och hyllmeter. För större behållare används 
kompakta miljöcontainrar eller kemikaliehyllager. DENIOS 
har anpassade miljöcontainrar för olika typer av förvaring 
(på pall, direkt på galler, liggande fatlagring etc.).

Vilka behållarstorlekar (kannor och 
dunkar/200-litersfat/IBC) ska förvaras 
och i vilket antal?

Alla ämnen som medför risker måste förvaras säkert. 
Risken fastställs med hjälp av säkerhetsdatabladet 
och märkningen på förpackningen. Där kan du hitta 
vägledning kring hur ämnet ska förvaras samt hur du 
ska undvika risker vid samförvaring tillsammans med 
andra ämnen. Beroende av mängden av det miljöfarliga 
ämnet resp. anläggningens storlek krävs uppsamlingskärl 
med motsvarande uppsamlingsvolym och invallningsan-
ordningar för släckvatten som åtgärder för ett fullgott 
miljöskydd.

Hur skall kemikalierna förvaras för att 
undvika risker??

Vid farliga kemikalier ska speciella åtgärder vidtas 
beroende på ämnesegenskaper och riskpotential. Till 
exempel ska speciell PE-inliner användas i uppsam-
lingskärlet för syror och baser. Vid brandfarliga ämnen 
ska lagstadgade brandskyddsföreskrifter beaktas. Om 
det föreligger en explosiv atmosfär, ska ATEX-direktivet 
2014/34/EU följas. Om olika medier ska lagras, ska 
föreskrifterna för samförvaring beaktas.

Vad resp. vilka medier ska lagras?

Vi står vid er sida i planeringen av miljöcontainern. Det är viktigt för oss att ge utförliga, personliga råd och utforska 
exakt vilka behov ni har. För att förtydliga hur viktig rådgivningen är i planeringen av en miljöcontainer nämner vi här ett 
par av de viktigaste frågorna som vi går igenom tillsammans, när ni bestämt er för en miljöcontainer.

PLANERINGSFAKTORER FÖR ER MILJÖCONTAINER 

Typ av lastning (manuell/fatkärra/gaffellyftvagn/gaffeltruck) avgör till exempel om uppkörningsramp krävs, för möjlighet 
till smidig lastning och lossning. 

Hur lastas containern med behållarna/pallarna?

www.denios.dk/
planlægning

Planlæg dit lager til farlige 
medier korrekt.
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Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Enkelt och smart: med 
övervakningen DENIOS 
Connect

209 

Vid avtappning eller omfyllning av farliga kemikalier ska 
extra skyddsanordningar installeras, särskilt när det gäller 
brandfarliga lagervaror. Tekniska skyddsåtgärder omfattar 
t.ex. tillbehör för teknisk ventilation för att upprätthålla 
föreskriven luftomsättning, frånluftsövervakning, 
brand- och ex-skyddsanordningar samt installation av en 
potentialutjämning för jordning.
För bekväm hantering finns vederbörliga tillbehör, t.ex. 
avtappningsbockar, trappstegar och fatpumpar.

Ska avtappning eller omfyllning ske i 
containern?

Vid kemikalieförvaring i ett vattenskyddsområde krävs 
särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi 
upprättar med utgångspunkt från era underlag ett erbju-
dande som bland annat innehåller anpassande säker-
hetstekniska tillbehör och servicetjänster för lagenlig drift 
av miljöcontainer.

Vill du lagra farliga kemikalier i ett 
vattenskyddsområde?

Förutom projekteringsfaktorerna nedan diskuterar vi även utrustningsalternativ samt tjänster med dig och hjälper 
dig med underlagen som ska lämnas in till myndigheterna. Gemensamma kvalitetskontroller (Factory Acceptance 
Test, FAT/Site Acceptance Test, SAT) eller anläggningsbesiktningar är möjliga. I vårt nya DENIOS-teknikcenter 
kan du utvärdera den höga kvaliteten och funktionerna hos våra tekniska förvaringslösningar.

Du kommer att märka att vi verkligen bryr oss om våra kunder. Inte bara på kvaliteten på våra produkter,  
utan även vår kundorienterade organisations stödjer er med sina erfarenheter för att ge er en säker, effektiv, 
ekonomisk och lagenlig helhetslösning för förvaring av farliga kemikalier.

Vid temperaturkänsliga ämnen bör tekniska tillbehör 
(värmesystem/klimatteknik) användas för att hålla ett 
visst temperaturintervall. Våra miljöcontainers har 
beroende på tillämpning en värmeisolering av ISO A- eller 
ISO B-material.

Måste vissa temperaturer hållas för 
förvaring av ämnena?7

För att uppnå en säker och skadefri lossning måste 
lämpliga lyftdon tillhandahållas. DENIOS informerar i god 
tid om vilka förarbeten som ska utföras av kunden, till 
exempel förberedelse av fundamentet, så att idrifttagning 
kan ske på utsatt tid.

Går det att (säkert) lossa resp. ställa den 
på plats med lyftkran eller gaffeltruck?9

Rådgivning: 036-39 56 60

Frostfri miljöcontainer

se side

264

se side

266
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Beteckning Lageryta [m²] Uppsamlingsvolym [l] Mått stomme B x D x H* [mm] Invändiga mått B x D x H [mm] Vikt* [kg]

WHG 210 2 360 2165 x 1028 x 2320 2000 x 830 x 2000 460
WHG 320-L 6 830 2990 x 2215 x 2235 2830 x 2000 x 2000 870
WHG 250 10 1426 5028 x 2215 x 2235 4830 x 2000 x 2000 1330
WHG 360 15 2224 6028 x 2800 x 2235 5830 x 2590 x 2000 1860

För din säkerhet och komfort: 5 mm 
badtjocklek och endast 150 mm 
ingångshöjd!

Lageryta: ca 2 till 
15 m²

m2

Artikelnr 265-970-J2

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-177DIBtMiljöcontainer ”Walk in“ WHG

En överblick över fördelarna
 W Godkänd för förvaring av miljöfarliga ämnen, brandfarliga 
ämnen, teknisk ventilation finns som tillval

 W robust industridesign med trapetsplåt
 W Testat och godkännt 5 mm tjockt uppsamlingskärl 5 mm , för 
lagenlig förvaring av även större kememballage

 W Levereras färdigmonterad och redo för omedelbar användning – 
„klar för användning“

Grundutförande 
Miljöcontainern WHG  är i grundutförandet anpassad för förvaring av miljöfarliga 
ämnen.
Utrustning:

 W Testat uppsamlingskärl med stor uppsamlingsvolym
 W Ytterbeklädnad av förzinkad trapetsplåt
 W Pardörr på långsidan (i mitten)
 W Säkerhetslås för skydd mot obehörig åtkomst
 W Kranöglor för säkra lyft och transportsäkring

Miljöcontainer WHG – beprövad lättlastad modell
Miljöcontainer WHG är en av de mest sålda förvaringslösningarna för olika behållarstorlekar. 
Ytterbeklädnaden består av förzinkad, robust trapetsplåt och kan som tillval fås lackerad. Det 
varmförzinkade uppsamlingskärlet i ett stycke, testat i enlighet med miljöbalken, är försett med 
galler som ställyta. Den unika mångfalden av tillbehör erbjuder kund- och behovsanpassad 
konfiguration.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Anmärkning: Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.
*Utan påbyggnader

Miljöcontainer Walk in WHG 320 med naturlig 
ventilation och inbyggda hyllor som tillval 
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Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt 
Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens 
bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 3 
(SS-EN 1991-1-3) är dimensionerad för en normal 
vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/m² 
och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². 
Konstruktionen är även dimensionerad för 
jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, 
SS-EN 1998-1:2004.

Riktlinjer för lag-
ring av brandfarliga 
vätskor
(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, 
H225 eller H224)

W Beakta säkerhetsavståndet mellan 
byggnaderna (oftast minst 10 m)

W Jordas (anslutningsmöjlighet finns); 
eventuellt åtgärder för åskskydd

W Landsspecifika riktlinjer för luftomsättning
W Riktlinjer enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU

*Måttangivelserna för denna sida är avrundade. Exakta mått hittar du på följande sidor.

Rådgivning: 036-39 56 60

Utföranden efter ämnesegenskaper 

Miljöskadlig W Uppfyller krav i miljöbalken

Frätande W Utrustas med iläggskärl av PE eller rostfritt stål

Brandfarlig
(H226, H225, H224)

W Självdragsventilation på förfrågan
W Riktlinjerna för lagring av brandfarliga vätskor ska beaktas

Vid verksamhet på lagret (aktiv förvaring):
W Tillbehör med teknisk ventilation
W Om så behövs tillbehör med frånluftsövervakning
W Riktlinjerna för förvaring av brandfarliga vätskor ska 

beaktas

Resterande farliga kemikalier
W Utrustning anpassed efter riskanalys. Tala med oss om 

vilka krav din förvaring bör uppfylla.

Temperaturkänsliga 
ämnen

W Vägg- och takisolering av 40 resp. 50 mm A-material 
(brandsäkert)

W Uppvärmt/klimatreglerat istället för tempererat
W Vid behov med temperaturövervakning

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Artikelnr 188-296-JYArtikelnr 188-296-JY

Miljöcontainer ”Walk in“ WHG

Miljöcontainer från 2 till 15 m², innerhöjd 2 m*

WHG 210 WHG 250WHG 320 WHG 360

2 m2

10 m2

6 m2

15 m2

Typöversikt:

Lageryta:

Lageryta:

Lageryta:
Lageryta:

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

DENIOS handledning för hantering av kemikalier

Denios Handbok om farliga ämnen
Är en handledning som ger dig snabb överblick i syfte att upprätthålla 
lagenlig förvaring av farliga ämnen och arbetssäkerhet. Med denna Handbok 
hjälper vi på Denios våra kunder att alltid har den senaste informationen.

Gör dina val i marknadens mest 
omfattande tillbehörssortiment.

Är du ute efter miljöcontainrar som är 
brandsäkra (F 90/REI 90) både inifrån- 
och utifrån? Då är brandklassade 
miljöcontainrar från DENIOS 
rätt val! se side

234

se side

256
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Hyllor
Extrautrusta med tillvalshyllor så kan dunkar och kannor placeras lättöversiktligt i miljöcontainern.
Hyllorna kan skjutas in. De har tre hyllplan (galler) och finns i två storlekar:

 W 1 000 x 500 mm (B x D, hyllkapacitet: 75 kg*, fältlast: 225 kg)
 W 2 000 x 500 mm (B x D, hyllkapacitet: 120 kg*, fältlast: 360 kg)

 
*Hyllkapaciteten gäller jämnt fördelad last.

Miljöcontainer "Walk in" WHG

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Användning av utrymmet
En miljöcontainer "Walk In" är alltid ett bra val när kannor och dunkar ska lagras. Med hyllor får ni bekväm och översiktlig placering. 
Om dessutom fat och IBC behöver ställas in, kan även golvet användas som lageryta (lastkapacitet: 1 000 kg/m²).

Galler
Miljöcontainrar levereras som standard med förzinkat galler (maskstorlek 
40/30 mm eller 60/30 mm). För inkörning med t.ex. handtruck kan även ett 
finmaskigt galler (maskstorlek 22/11 eller 33/11 mm) användas.

Syrabeständiga uppsamlingskärl
För förvaring av frätande ämnen så som syra och bas, kan 
uppsamlingskärlen utrustas med iläggskärl av polyeten (HDPE). Dessa kan 
levereras i versionerna "elektriskt icke-ledande" och "elektriskt ledande". 
Beroende av vilka ämnen som ska förvaras och lagringsförhållanden kan 
även rostfritt stål vara ett alternativ, exempelvis för värmekammare.

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-177DIBt

Gör dina val i marknadens mest omfattande tillbehörssortiment.
se sidan
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Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Golvmodell 
Miljöcontainern har ett testat, förzinkat helt uppsamlingskärl med galler som uppställningsyta. Uppsamlingskärlet har mycket god resistans mot många 
vätskor, t.ex. oljor, färger, alkohol, lösningsmedel och fetter. Vid förvaring av frätande kemikalier krävs ett inlägg av plast (PE) eller rostfritt stål för att uppfylla 
lagenlig invallning.  Förzinkat stänkskydd längs hela kanten leder säkert bort spill i uppsamlingskärlet. De uttagbara gallren motsvarar riktlinjerna i kvalitets- 
och testbestämmelserna RAL GZ 638, bärförmåga: 1 000 kg/m². Det går att köra med truck på de täta gallren via en ramp. 5 mm kärltjocklek och bara 150 mm 
tröskel ger förhållandevis hög säkerhet och komfort.

Ex-utförande
Om ex-zon finns måste användaren 
fastställa zonindelningen. Vi 
erbjuder all inbyggd utrustning som utgör 
en möjlig gnistkälla i ex-zon i lämpligt 
skyddsutförande.

Elutrustning 
Vi kan även utrusta din miljöcontainer med eluttag och belysning. I standardmodellen regleras den 
centrala strömförsörjningsanslutningen via en undercentral. Vid mer omfattande elutrustning, t.ex. 
teknisk ventilation, erbjuder vi er ett kopplingsskåp med kontroller och reglage.

Service och underhåll
Miljöcontainrar från DENIOS levereras 
vanligen monterade och användningsklara. På 
förfrågan kan DENIOS monteringsteam även 
ta hand om lossning och korrekt uppställning. 
Dessutom får alla medarbetare en genomgång 
av miljöcontainerns alla säkerhetsaspekter 
och funktioner. Fråga efter våra prisvärda 
paketerbjudanden och vad som ingår.

Rådgivning: 036-39 56 60

Miljöcontainern walk-in WHG är enkel att lasta tack vare den låga kanten och kombinationen med ramp. Den kan till exempel användas för förvaring av 
olja i mindre behållare och fat.

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Läs mer om vårt utbud.
se sidan
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Beteckning Lageryta [m²] Uppsamlingsvolym [l] Mått stomme B x D x H* [mm] Invändiga mått B x D x H [mm] Vikt* [kg]

MCV 2520 5 787 2444 x 2375 x 2365 2240 x 2240 x 2100 850
MCV 4320 10 1467 4500 x 2444 x 2365 4240 x 2240 x 2100 1700
MCV 4330 12 1785 4500 x 2944 x 2365 4240 x 2740 x 2100 1740
MCV 6330 17 2612 6500 x 2944 x 2365 6240 x 2740 x 2100 2310

Lageryta: ca 5 till 
17 m²

m2

Artikelnr 265-971-JY

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-177DIBtMiljöcontainer "Walk in" 

En överblick över fördelarna
W Godkänd för lagring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen, tillval 

teknisk ventilation vid behov
W Snygg, modern design som smälter in perfekt i den befintliga 

arkitekturen
W På begäran med värmeisolering av mineralull (brandskyddsklass A) och 

uppvärmning
W Helgjutet, testat uppsamlingskärl 5 mm, perfekt för lagring av stora fat
W Levereras färdigmonterade för omedelbar användning

Miljöcontainer MCV – fl exibel och beprövad konstruktion
Miljöcontainern "Walk in" MCV står för mer komfort och flexibilitet: Den erbjuder olika dimensioner, 
en isolerad variant och mer därtill. Genom användning av galvade komponenter plus lackering uppnås 
korrosionsskydd med lång livslängd. Olika behållarstorlekar kan lagras, från kannor och dunkar upp 
till 200-litersfat. Invändigt kan ytan utnyttjas till max tack vare flexibla hyllställ

Basutförande 
Miljöcontainer MCV är i sitt grundutförande godkänd för förvaing av 
miljöfarliga ämnen.
Grundutrustning:

W Testat uppsamlingskärl med stor uppsamlingsvolym
W Ytterbeklädnad av förzinkad trapetsplåt
W Pardörrar (B x H: 2 000 x 2 000 mm), antingen' på kort- eller långsidan 

av containern på markerad plats
W Säkerhetslås för skydd mot obehörig åtkomst
W Kranöglor för säkra lyft och transportsäkring
* MCV 2520 finns bara med pardörr på långsidan

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Anmärkning: Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.
*Utan påbyggnader

Miljöcontainer MCV 6330 med isolering och 
hyllor som tillval.
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Riktlinjer för lag-
ring av brandfarliga 
vätskor
(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, 
H225 eller H224)

 W Beakta säkerhetsavståndet mellan 
byggnaderna (oftast minst 10 m)

 W Jordas (anslutningsmöjlighet finns); 
eventuellt åtgärder för åskskydd

 W Landsspecifika riktlinjer för luftomsättning
 W Riktlinjer enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt 
Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens 
bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 
3 (SS-EN 1991-1-3) är dimensionerad för en 
normal vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/
m² och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/
m². Konstruktionen är även dimensionerad för 
jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-
1:2004.

Rådgivning: 036-39 56 60

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Utföranden efter ämnesegenskaper 

Miljöskadlig  W Uppfyller krav i miljöbalken

Frätande  W Utrustas med iläggskärl av PE eller rostfritt stål

Brandfarlig
(H226, H225, H224)

 W Självdragsventilation på förfrågan
 W Riktlinjerna för lagring av brandfarliga vätskor ska beaktas 

Vid verksamhet på lagret (aktiv förvaring):
 W Tillbehör med teknisk ventilation
 W Om så behövs tillbehör med frånluftsövervakning
 W Riktlinjerna för förvaring av brandfarliga vätskor ska 
beaktas

Resterande farliga kemikalier
 W Utrustning anpassed efter riskanalys. Tala med oss om 
vilka krav din förvaring bör uppfylla.

Temperaturkänsliga 
ämnen

 W Vägg- och takisolering av 40 resp. 50 mm A-material 
(brandsäkert)

 W Uppvärmt/klimatreglerat istället för tempererat
 W Vid behov med temperaturövervakning

Miljöcontainer "Walk in" 

MCV 2520

5 m2

MCV 4320 MCV 4330 MCV 6330

10 m2 12 m2

17 m2

Typöversikt:

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Lageryta:

Lageryta: Lageryta:

Lageryta:

Gör dina val i marknadens mest 
omfattande tillbehörssortiment.

Om brandskydd (F 90/REI 90) invändigt och utvändigt krävs av miljöcontainern används 
DENIOS brandklassade miljöcontainrar, t.ex. walk in-containern WFP.

se sidan

236-237

se sidan
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Användning av utrymmet

Ex-utförande
Om ex-zon finns måste användaren 
fastställa zonindelningen. Vi 
erbjuder all inbyggd utrustning som utgör 
en möjlig gnistkälla i ex-zon i lämpligt 
skyddsutförande.

Elutrustning 
Vi kan även utrusta din miljöcontainer med eluttag och belysning. I standardmodellen regleras den 
centrala strömförsörjningsanslutningen via en undercentral. Vid mer omfattande elutrustning, t.ex. 
teknisk ventilation, erbjuder vi er ett kopplingsskåp med kontroller och reglage.

Expertrådgivning

Har du inte hittat det du söker? 
Behöver du mer information? Använd 
DENIOS rådgivning

036-39 56 60

Hyllor
Extrautrusta med tillvalshyllor så kan dunkar och kannor placeras lättöversiktligt i miljöcontainern.
Hyllorna kan skjutas in. De har tre hyllplan (galler) och finns i två storlekar:

W 1 000 x 500 mm (B x D, hyllkapacitet: 75 kg*, fältlast: 225 kg)
W 2 000 x 500 mm (B x D, hyllkapacitet: 120 kg*, fältlast: 360 kg) *Hyllkapaciteten gäller jämnt fördelad last.

Miljöcontainer "Walk in" 

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

En miljöcontainer "Walk In" är alltid ett bra val när kannor och dunkar ska lagras. Med hyllor får ni bekväm och översiktlig placering. Om dessutom fat 
och IBC behöver ställas in, kan även golvet användas som lageryta (lastkapacitet: 1 000 kg/m²).

Värmeisolering
I utförandet med värmeisolering och värmesystem får ni 
ett lagenligt och frostfritt lager (utomhus -15 °C, invändigt 
+5 °C) för temperaturkänsliga vätskor. Vi ger dig gärna råd 
vid planeringen av din frostfria miljöcontainer.

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-177DIBt

Miljöcontainern är utrustad med värmeisolering och 
klimatteknik. för frostfri lagring.

Gör dina val i marknadens mest 
omfattande tillbehörssortiment.

se sidan
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Er servicerepresentant
Miljöcontainrar från DENIOS levereras 
vanligen monterade och användningsklara. På 
förfrågan kan DENIOS monteringsteam även 
ta hand om lossning och korrekt uppställning. 
Dessutom får alla medarbetare en genomgång 
av miljöcontainerns alla säkerhetsaspekter 
och funktioner. Fråga efter våra prisvärda 
paketerbjudanden och vad som ingår.

Golvmodell 
Miljöcontainern har ett testat, förzinkat helt uppsamlingskärl med galler som uppställningsyta. Uppsamlingskärlet har mycket god resistans mot många 
vätskor, t.ex. oljor, färger, alkohol, lösningsmedel och fetter. Vid förvaring av frätande kemikalier krävs ett inlägg av plast (PE) eller rostfritt stål för att 
uppfylla lagenlig invallning.  Förzinkat stänkskydd längs hela kanten leder säkert bort spill i uppsamlingskärlet. De uttagbara gallren motsvarar riktlinjerna 
i kvalitets- och testbestämmelserna RAL GZ 638, bärförmåga: 1 000 kg/m². Det går att köra med truck på de täta gallren via en ramp. 5 mm kärltjocklek 
och bara 150 mm tröskel ger förhållandevis hög säkerhet och komfort.

Rådgivning: 036-39 56 60

Miljöcontainer "Walk in" 

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Det första varningssystemet i sitt slag: Helt självständigt, driftklar med 
en knapptryckning och kan användas eller anpassas till varje typ av 
uppsamlingskärl. SpillGuard® detekterar farligt läckage säkert och varnar med 
larm. Det sparar värdefull tid för att hantera situationen och förhindrar att 
större risker uppstår.

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av 
farliga ämnen

I miljöcontainern MCV kan till exempel vattenbaserad färg förvaras i mindre behållare och fat och även tappas av eller fyllas om. Eftersom sådana varor är 
temperaturkänsliga är containern isolerad och har värme.

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

se side
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Artikelnr 265-968-JY

För upp till 8 fat 
eller 2 IBC

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-293DIBtKompakt miljöcontainer SolidMaxx

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Miljöcontainer SolidMaxx – mycket rymlig
Den kompakta miljöcontainern SolidMaxx övertygar genom sitt robusta utförande och optimalt utnyttjad 
lagerkapacitet på liten yta. Den stabila, rostskyddade stålkonstruktionen med inbyggt uppsamlingskärl erbjuder 
plats för lagring av upp till 8 fat à 200 liter på europa-/kempall eller direkt på galler, eller upp till 2 IBC. 
Truckhantering möjliggör lastning med gaffellyftvagn eller gaffeltruck.
I extra hög modell (CH) kan containern bekvämt användas med avtappningsutrustning för IBC.

En överblick över fördelarna
W Godkänd för förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen, tillval 

teknisk ventilation vid behov
W Stabil, korrosionsskyddad stålkonstruktion med integrerat 

uppsamlingskärl
W På begäran med värmeisolering av mineralull (ISO A) och uppvärmning 

för frostfri förvaring

Basutförande 
Miljöcontainern SolidMaxx är i sitt grundutförande godkänd för 
förvaring av miljöfarliga ämnen.
Standardutrustning:

W Testat uppsamlingskärl i ett stycke med en väggtjocklek på 5 mm 
(upp till densitet 1,9 g/cm³) 

W Väderbeständig ytterbeklädnad
W Enkeldörr på SolidMaxx C/CH 1.1; pardörr på SolidMaxx C/CH 2.1
W Invändig dörrspärr
W Säkerhetslås för skydd mot obehörig åtkomst
W Kranöglor för säkra lyft och transportsäkring

IBC = Intermediate Bulk Container à 1 000 l · CP = kempall för 4 fat à 200 l · EP = europapall för 2 fat à 200 l · Fat = fat à 200 l direkt på gallerAnmärkning:
Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.
*Med kranöglor

Miljöcontainer SolidMaxx CH 2.1 
med avtappningsutrustning

Beteckning
Lagringskapacitet 

IBC / CP / EP / fat
Uppsamlingsvolym [l]

Mått stomme 
B x D x H* [mm]

Invändiga mått 
B x D x H [mm]

Total bärförmåga 
[kg]

Vikt*
[kg]

SolidMaxx C 1.1 1 / 1 / 1 / 4 1513 1710 x 1570 x 2360 1350 x 1330 x 1390 2000 570
SolidMaxx C 2.1 2 / 2 / 3 / 8 1365 2900 x 1570 x 2060 2540 x 1330 x 1390 4000 810
SolidMaxx CH 1.1 1 / 1 / 1 / 4 1377 1725 x 1865 x 2570 1400 x 1630 x 1765 2000 610
SolidMaxx CH 2.1 2 / 2 / 3 / 8 1323 2990 x 1865 x 2360 2665 x 1630 x 1770 4000 910
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Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt 
Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens 
bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 3 
(SS-EN 1991-1-3) är dimensionerad för en normal 
vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/m² 
och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². 
Konstruktionen är även dimensionerad för 
jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, 
SS-EN 1998-1:2004.

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Utföranden efter ämnesegenskaper 

Miljöskadlig W Uppfyller krav i miljöbalken

Frätande W Utrustas med iläggskärl av PE eller rostfritt stål

Brandfarlig
(H226, H225, H224)

W Självdragsventilation genom kringgående väderskyddade 
W Riktlinjerna för lagring av brandfarliga vätskor ska beaktas

Vid verksamhet på lagret (aktiv förvaring):
W Tillbehör med teknisk ventilation
W Om så behövs tillbehör med frånluftsövervakning
W Riktlinjerna för förvaring av brandfarliga vätskor ska beaktas

Resterande farliga 
kemikalier

W Utrustning anpassed efter riskanalys. Tala med oss om vilka krav 
din förvaring bör uppfylla.

Temperaturkäns-
liga 
ämnen

W Vägg- och takisolering av 40 eller 50 mm A-material 
(brandsäkert)

W Uppvärmt och stadigt tempererat 
W Vid behov med temperaturövervakning

Kompakt miljöcontainer SolidMaxx

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

SolidMaxx C 2.1
För upp till 8 fat eller 2 IBC

SolidMaxx CH 2.1
För upp till 8 fat eller 2 IBC

SolidMaxx C 1.1
För upp till 4 fat eller 1 IBC

SolidMaxx CH 1.1
För upp till 4 fat eller 1 IBC*
*Avtappningsbock som tillval *Avtappningsbock som tillval

Översikt över produktprogrammet

Riktlinjer för lag-
ring av brandfarliga 
vätskor
(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, 
H225 eller H224)

W Beakta säkerhetsavståndet mellan 
byggnaderna (oftast minst 10 m)

W Jordas (anslutningsmöjlighet finns); 
eventuellt åtgärder för åskskydd

W Landsspecifika riktlinjer för luftomsättning
W Riktlinjer enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU

SolidMaxx CH 1.1 och CH 2.1 är ca 0,3 m djupare och högre än typerna C 1.1 och C 2.1 (optimerad för 
tappningsutrustning)

Rådgivning: 036-39 56 60

Gör dina val i marknadens mest omfattande tillbehörssortiment.

Om brandskydd (F 90/REI 90) för invändig och utvändig brand krävs används DENIOS brandklassade 
miljöcontainrar, t.ex. den kompakta containern RFP 115.

se sidan

238
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Kompakt miljöcontainer SolidMaxx

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Måttanpassad förvaring
Miljöcontainern SolidMaxx kan fyllas med fat, europa-, kempallar eller 
IBC. Blandad förvaring eller lagring av fat direkt på galler är en annan 
möjlighet. Miljöcontainern kan även lastas med en handtruck tack vare 

en markfrigång på 100 mm. Miljöcontainern kan även användas som 
avtappningsstation för IBC med avtappningsbockar som finns som tillval.

Avtappningsbock
Med en avtappningsbock kan en större behållare (IBC) förvaras upphöjt i en SolidMaxx. Avtappning och dosering blir mer ergonomisk och underlättas 
avsevärt. Lastkapaciteten är 2 000 kg. Avtappningsbocken är tillverkad av stål och är förzinkad. Egenvikten är 63 kg.

Trappstege
Med en trappstege med ett steg kan du 
bekvämt nå den övre delen av en behållare, 
t.ex. för att använda fatpump. Den 
förzinkade täckplåten står emot väder. Med 
en lastkapacitet på 200 kg och en specifik 
vikt på 10 kg är den robust och säker att 
stå på.

Golvmodell 
Den miljöcontainern har ett testat, uppsamlingskärl (till densitet 1,9 g/cm³) med 5 mm tjockt stål och galler som uppställningsyta. Vid användning av 
PE-inliner leder förzinkade stänkskydd längs hela kanten säkert bort spill till uppsamlingskärlet. De uttagbara gallren motsvarar riktlinjerna i kvalitets- och 
testbestämmelserna RAL GZ 638. Bärförmåga upp till 4 000 kg.

Artikelnr 144-785-JY

Artikelnr 136-784-JY

Värmeisolering
I utförandet med värmeisolering och 
värmesystem får ni ett lagenligt och frostfritt 
lager (utomhus -15 °C, invändigt +5 °C) 
för temperaturkänsliga vätskor. Vi ger dig gärna råd vid 
planeringen av din frostfria miljöcontainer.

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-293DIBt

Miljöcontainern är utrustad med värmeisolering och 
klimatteknik. för frostfri lagring. se sidan
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Rådgivning: 036-39 56 60

Kompakt miljöcontainer SolidMaxx

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Ex-utförande
Om ex-zon finns måste användaren 
fastställa zonindelningen. Vi 
erbjuder all inbyggd utrustning som utgör 
en möjlig gnistkälla i ex-zon i lämpligt 
skyddsutförande.

Elutrustning 
Vi kan även utrusta din miljöcontainer med eluttag och belysning. I standardmodellen regleras den 
centrala strömförsörjningsanslutningen via en undercentral. Vid mer omfattande elutrustning, t.ex. 
teknisk ventilation, erbjuder vi er ett kopplingsskåp med kontroller och reglage.

Variantkonfi guration
Vi anpassar utrustningen individuellt för dig till din miljöcontainer. Vid önskemål ger vi dig 
råd på plats och konfigurerar med hjälp av variantkonfiguratorn, en programvara utvecklad av 
DENIOS, en lagerlösning skräddarsydd för dina behov.

Den kompakta miljöcontainern SolidMaxx är en perfekt lösning när det är ont om plats. Den används för förvaring av kemikalier som exempelvis rengöringsmedel som ska tappas 
av, i närheten av tillverkningen. Om det inte fi nns någon värme på platsen kan du välja en modell med isolering och värme.

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Gör dina val i marknadens mest omfattande tillbehörssortiment.
se sidan
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Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-120DIBtMiljöcontainer SC

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Miljöcontainer SC – perfekt passform för fat och IBC
Hyllagret SC är ett mycket mångsidigt containersystem från DENIOS. Fyra olika modeller (K, P, H, M) som är optimalt utformade för de 
vanliga stora formaten: fat eller IBC med/utan pall eller blandad förvaring. Behållarna kan förvaras på upp till tre plan över varandra. För 
varje modell finns det isolerade och extra djupa varianter. Därmed kan miljöcontainern anpassas helt efter dina behov. Det minimerar 
investeringskostnaderna och platsbehovet. Miljöcontainerns konstruktion uppfyller gällande lagar och är optimalt anpassad efter ditt 
skyddskoncept: med inbyggt godkänt uppsamlingskärl för uppsamling av vätska och skydd mot väderpåverkan vid lagring utomhus.

Basutförande 
Miljöcontainern SC i grundutförande är tillåten 
för lagring av miljöfarliga ämnen.
Grundutrustning:

W Testat uppsamlingskärl längst ner
W Ytterbeklädnad av förzinkad och målad 

trapetsplåt (med släta paneler i isolerat 
utförande)

W Dörrmodeller: enfältscontainrar har 
pardörrar, tvåfältscontainrar har skjutdörrar; 
rullportar finns på förfrågan

W Säkerhetslås för skydd mot obehörig 
åtkomst

W Kranöglor för säkra lyft och transportsäkring

En överblick över fördelarna
W Minimering av investeringskostnaderna per 

lagerplats
W Utrustning i enlighet med inställda 

förpackningstyper
W Truckhantering (100mm markfrigång.)
W Lagring av vitt skilda ämnen i samtliga 

vattenföroreningsklasser under iakttagande 
av specifika lagringsföreskrifter

En mängd varianter
Vårt sortiment av Miljöcontainer hyllager 
innehåller många olika modeller:

W Extra djup variant för maximal lagerkapacitet 
(lastning från båda långsidorna)

W Skjutportar och pardörrar, rullportar på 
förfrågan

W Särskild isolering för frostfri förvaring av 
temperaturkänsliga ämnen

W 100 % uppsamlingsvolym för användning i 
vattenskyddsområden

W Liggande fatlagring

Utförande K
Modell K: IBC-förvaring
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Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt 
Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens 
bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 3 
(SS-EN 1991-1-3) är dimensionerad för en normal 
vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/m² 
och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². 
Konstruktionen är även dimensionerad för 
jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, 
SS-EN 1998-1:2004.

Riktlinjer för lagring av brandfarliga vätskor

W Beakta säkerhetsavståndet mellan byggnaderna (oftast minst 10 m)
W Jordas (anslutningsmöjlighet finns); eventuellt åtgärder för åskskydd
W Landsspecifika riktlinjer för luftomsättning
W Riktlinjer enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU

(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, H225 eller H224)

Rådgivning: 036-39 56 60

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Utföranden efter ämnesegenskaper 

Miljöskadlig W Uppfyller krav i miljöbalken

Frätande W Utrustas med iläggskärl av PE eller rostfritt stål

Brandfarlig
(H226, H225, H224)

W Självdragsventilation på förfrågan
W Riktlinjerna för lagring av brandfarliga vätskor ska beaktas

Vid verksamhet på lagret (aktiv förvaring):
W Tillbehör med teknisk ventilation och spaltlock
W Om så behövs finns tillbehör med frånluftsövervakning
W Riktlinjerna för förvaring av brandfarliga vätskor ska beaktas

Resterande farliga kemikalier W Utrustning anpassed efter riskanalys. Tala med oss om vilka krav din förvaring bör uppfylla.

Temperaturkänsliga 
ämnen

W Isolering med 50 mm B-material eller A-material för brandfarliga vätskor
W Alternativt uppvärmd / luftkonditionerad
W Vid behov med temperaturövervakning
W Med en rumsbredd på mer än 4 m behövs en extra luftcirkulation för optimal luft- och temperaturfördelning

installeras (påkörningskyddad)

Miljöcontainer SC

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Översikt över produktprogrammet
För varje modell finns det isolerade och/eller extra djupa varianter.

På förfrågan: specialhyllhöjder och liggande fatlagring (modell A)

Utförande P
Modell P: fatlagring på pallar

Modell M: mer kapacitet och lättare anpassning

Modell H
Modell H: blandad förvaring av fat och IBC

Om brandklassning (F 90) invändigt och utvändigt krävs 
av miljöcontainern används DENIOS brandklassade 
miljöcontainer, t.ex. hyllagret RFP.

se sidan

256
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För upp till 18 IBC

Beteckning
Lagringskapacitet 

IBC / CP / EP / fat
Uppsamlingsvolym 

[l]
Mått stomme 

B x D x H* [mm]
Hylldimensioner 

B x D x H [mm]
Vikt* 

[kg]

SC 2K 215 4 / 4 / 6 / 16 1280 3083 x 1635 x 3697 2700 x 1330 x 1350 1200
SC 1K 415 3 / 2 / 4 / 10 1330 3763 x 1635 x 3383 3380 x 1330 x 2570 1150
SC 2K 415 6 / 4 / 8 / 20 1180 3763 x 1635 x 3697 3380 x 1330 x 1350 1400
SC 1K 515 4 / 4 / 6 / 16 2 x 2640 5903 x 1733 x 3383 2700 x 1330 x 2570 1950
SC 2K 515 8 / 8 / 12 / 32 2 x 2640 5903 x 1733 x 3697 2700 x 1330 x 1350 2400
SC 1K 715 6 / 4 / 8 / 20 2 x 2720 7263 x 1733 x 3383 3380 x 1330 x 2570 2200
SC 2K 715 12 / 8 / 16 / 40 2 x 1395 7263 x 1733 x 3697 3380 x 1330 x 1350 2750
SC 2K 715 18 / 12 / 24 / 60 2 x 1395 7263 x 1733 x 5200 3380 x 1330 x 1350 4500

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-120DIBtMiljöcontainer SC

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Modell K: IBC-förvaring
Miljöcontainern SC-K kan som standard konfigureras för förvaring av upp till 18 IBC. 
Grundutrustningen omfattar bland annat ett helförzinkat uppsamlingskärl med godkännande 
enligt miljöbalken samt definierad takdränering för avledning av regnvatten. Grundramen 
samt inklädnaden består av helförzinkat grundmaterial som har ett bättre korrosionsskydd och 
därmed håller längre.

IBC

Anmärkning:
Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.
IBC = Intermediate Bulk Container à 1 000 l · CP = kempall för 4 fat à 200 l · EP = europapall för 2 fat à 200 l · Fat = fat à 200 l direkt på galler

*Utan påbyggnader

Miljöcontainer SC 2K 715 för max. 12 IBC

Miljöcontainern är utrustad med 
värmeisolering och klimatteknik. 
för frostfri lagring.

Om det fi nns tre eller fl era lagringsnivåer måste leverans och montering delas upp. 

se sidan
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För upp till 72 fat 
på 24 EU-pallar eller 

18 kempallar

Rådgivning: 036-39 56 60

Beteckning
Lagringskapacitet 

IBC / CP / EP / fat
Uppsamlingsvolym 

[l]
Mått stomme 

B x D x H* [mm]
Hylldimensioner 

B x D x H [mm]
Vikt* 

[kg]

SC 2P 414 0 / 6 / 8 / 24 1375 4138 x 1607 x 3139 3900 x 1340 x 1250 1310
SC 2P 814 0 / 12 / 16 / 48 2360 8152 x 1694 x 3142 3900 x 1340 x 1250 2570
SC 3P 814 0 / 18 / 24 / 72 4000 8152 x 1694 x 4573 3900 x 1340 x 1250 5430

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Miljöcontainer SC

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Modell P: fatlagring på pallar
Vår miljöcontainer SC i modell P är optimerad för inställning av fat på pallar. Här får ni en hyllbredd på 3 900 mm, 
så att tre kem- eller fyra europapallar kan lagras bredvid varandra. Upp till tre lagernivåer möjliggör en maximal 
lagerkapacitet på 72 fat på 24 europapallar eller 18 kempallar.

Anmärkning:
Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.
IBC = Intermediate Bulk Container à 1 000 l · CP = kempall för 4 fat à 200 l · EP = europapall för 2 fat à 200 l · Fat = fat à 200 l direkt på galler

*Utan påbyggnader

Miljöcontainer SC 2P 814 för högst 48 fat

Om det fi nns tre eller fl era lagringsnivåer måste leverans och montering delas upp. 

Specialutföranden av 
miljöcontainer SC se sidan

230
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För upp till 72 fat 
eller 18 IBC

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-120DIBtMiljöcontainer SC

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Modell H: blandad förvaring av fat och IBC
Maximal flexibilitet: Bekväma invändiga mått möjliggör blandad förvaring av fat, IBC och pallar i 
miljöcontainer SC, modell H. Den största modellen möjliggör en maximal lagerkapacitet på 72 fat på 18 
kempallar resp. direkt på gallret eller 18 IBC. I det isolerade utförandet är en extra ventilationsstyrning 
(påkörningsskyddad) installerad, för att möjliggöra bästa möjliga luft- och temperaturfördelning.

Anmärkning:
Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.
IBC = Intermediate Bulk Container à 1 000 l · CP = kempall för 4 fat à 200 l · EP = europapall för 2 fat à 200 l · Fat = fat à 200 l direkt på galler

*Utan påbyggnader

Specialutföranden
Alla modeller finns även i specialutföranden:

W Extra djup variant för maximal lagerkapacitet (lastning från båda 
långsidorna)

W Rullportar

W Särskild isolering för frostfri förvaring av temperaturkänsliga ämnen
W Upp till 100 % uppsamlingsvolym för användning i vattenskyddsområden
W Liggande fatlagring

Beteckning
Lagringskapacitet 

IBC / CP / EP / fat
Uppsamlingsvolym

 [l]
Mått stomme 

B x D x H* [mm]
Hylldimensioner 

B x D x H [mm]
Vikt* 

[kg]

SC 2H 814 12 / 12 / 16 / 48 2360 8152 x 1694 x 3663 3900 x 1310 x 1500 3050

Isolerad miljöcontainer SC 2H 814
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Rådgivning: 036-39 56 60

Beteckning
Lagringskapacitet  

IBC / CP / EP / fat
Uppsamlingsvolym  

[l]
Mått stomme  

B x D x H* [mm]
Hylldimensioner  

B x D x H [mm]
Vikt*  

[kg]

SC 3M 815 18 / 12 / 24 / 60 2 x 3580 7999 x 1880 x 5776 3600 x 1330 x 1600 6720
SC 1M 426 6 / 6 / 8 / 24 1160 4040 x 2880 x 3685 3900 x 2540 x 3340 2200
SC 1M 826 12 / 12 / 16 / 48 2360 8040 x 2880 x 3685 3900 x 2540 x 3340 4200

Miljöcontainer SC 3M 815

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Miljöcontainer SC

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Modell M: mer kapacitet och lättare anpassning
Extra hög, extra djup – hyllagret SC i modell M har mer kapacitet och kan anpassas bättre. Isolerade modeller kan till exempel användas för 
frostskyddad förvaring (SC 1 M: 50 mm A-/B-material, SC 3 M 815: specialmodell med 100 mm A-material). När gällande säkerhetsavstånd och 
tekniska regler efterlevs kan förutom miljöfarliga ämnen även brandfarliga ämnen förvaras i modellerna i M-serien.

Anmärkning:
Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.
IBC = Intermediate Bulk Container à 1 000 l · CP = kempall för 4 fat à 200 l · EP = europapall för 2 fat à 200 l · Fat = fat à 200 l direkt på galler

*Utan påbyggnader

Brandklassad miljöcontainer RFP

se sidan

242

Specialutföranden av miljöcontainer SC

se sidan

228
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Tredje 
hyllplanet

Extra djup

Miljöcontainer SC

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Specialutföranden för maximal lagerkapacitet
För ökning av lagerkapaciteten kan miljöcontainer SC utökas med ett tredje lagerplan och på djupet – även den isolerade modellen. Så får du ut 
mesta möjliga av lagringssystemet. Den extra djupa modellen möjliggör dubbelsidigt tillträde på långsidorna, för enkel lastning och lossning. 
Det extradjupa lagringssystemet levereras i delar. Det monteras och tas i drift på plats av utbildad personal.

Specialutförande med rulldörr
Dörrar kräver stor plats p.g.a. det utrymme 
som behövs för svängningen. Om det är 
brist på utrymme är det lämpligt att utrusta 
hyllagret med rulldörr. Som tillval kan 
rulldörrarna även sättas på baksidan av 
systemet. Då kan beskickningen ske från 
båda håll. Även öppning och stängning per 
fjärrkontroll är ett tillval.

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-120DIBt
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Rådgivning: 036-39 56 60

Miljöcontainer SC

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Specialutförande för liggande fatlagring
Med liggande fatlagring får du en platsoptimerad förvaring som är redo för direkt avtappning. 
Varje fat ligger på en hyllskena, tillgängligt för avtappningen.
Lagring av faten kan genomföras på olika sätt: genom att ställa in staplingshyllor eller -pallar 
eller genom att utrusta hyllplan(et) med fatabsorbent.

Rullstöd för liggande fatlagring

Artikelnr 114-542-JY

Kannhållare av stål, mått B x D x H (mm): 
280 x 270 x 300

Artikelnr 114-543-JY

Utdragbar fathylla för smidig hantering 
vid liggande fatlagring

Artikelnr 115-437-JY

Fatgreppare typ RLN för 1 fat à 200 liter

Artikelnr 115-289-JY

Liggande fatlagring på inställda 
fathyllor

Förvaring av liggande och 
stående fat tillsammans

Liggande fatlagring i Walk-in-
miljöcontainer SC

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

https://www.denios.se/fatlyft-rln-av-stal-forzinkad-for-1-fat-a-200-liter-115289/115289/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Golvmodell 
Den miljöcontainern har ett testat, uppsamlingskärl (till densitet 1,9 g/cm³) med 5 mm tjockt stål och galler som uppställningsyta. Vid användning av 
PE-inliner leder förzinkade stänkskydd längs hela kanten säkert bort spill till uppsamlingskärlet. De uttagbara gallren motsvarar riktlinjerna i kvalitets- och 
testbestämmelserna RAL GZ 638. Bärförmåga upp till 4 000 kg.

Hyllplan
Basmodellen har galler på varje lagerplan. Specialutföranden: 
Anordningar för liggande fatlagring, rullbanor för genomlopps- och 
inskjutningslagring, hyllskenor eller vagn-skensystem

Om brandklassning (F 90) invändigt och utvändigt krävs av miljöcontainern används DENIOS brandklassade miljöcontainer, 
t.ex. hyllagret RFP.

Takvärmesystem
Takvärmesystem för miljöcontainrar 
kan installeras tillsammans med en 
temperaturgivare utomhus och ett 
styrsystem. Med hjälp av takvärme förhindras 
snöbelastning. Skyldigheten att röja snö 
bortfaller. Uppvärmda hängrännor förblir 
frostfria vid minusgrader och ger på så sätt 
bästa möjliga avrinning.
Takvärmesystemen uppvisar hög verkningsgrad 
vid jämn värmeöverföring. Energibelastningen 
är låg och tillräcklig med 5–10 °C. Den 
termiska regleringen kan alltid ställas in. 
Tack vare att takvärmesystemen är fria 
från silikon passar de även för användning i 
lackeringsverkstäder eller bilindustrin.

NYHET!
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www.denios.se/shopVi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Måttanpassad förvaring
Miljöcontainer SC kan fyllas med fat, pallvaror på europa- eller kempall eller med IBC. Blandad lagring eller förvaring av fat direkt 
på galler är en annan möjlighet. Möjligheten att komma under med gafflar (100 mm markfrigång) förenklar eventuella förflyttningar av 
miljöcontainern. I en extra djup modell får ni maximal lagerkapacitet för beskickning av båda långsidorna.

se sidan

448-239

Artikelnr 272-100-JY

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-38.5-177DIBt



Elutrustning 
Vi kan även utrusta din miljöcontainer med eluttag och belysning. I standardmodellen regleras den centrala strömförsörjningsanslutningen via en 
undercentral. Vid mer omfattande elutrustning, t.ex. teknisk ventilation, erbjuder vi er ett kopplingsskåp med kontroller och reglage.

Variantkonfi guration
Vi anpassar utrustningen individuellt för dig till din miljöcontainer. Vid önskemål ger vi dig 
råd på plats och konfigurerar med hjälp av variantkonfiguratorn, en programvara utvecklad av 
DENIOS, en lagerlösning skräddarsydd för dina behov.
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Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Det första varningssystemet i sitt slag: Helt självständigt, driftklar med 
en knapptryckning och kan användas eller anpassas till varje typ av 
uppsamlingskärl. SpillGuard® detekterar farligt läckage säkert och varnar 
med larm. Det sparar värdefull tid för att hantera situationen och förhindrar 
att större risker uppstår.

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

Rådgivning: 036-39 56 60

Optimal förvaring av fat och IBC: I K-modellen kan t.ex. en IBC med miljöfarliga aromer och tillsatser förvaras säkert och platsoptimerat i en isolerad omgivning. Lagringstemperaturen 
är ca 5 till 20 °C.

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Gör dina val i marknadens mest omfattande tillbehörssortiment.

se sidan
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se sidan
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Brandklassad miljöcontainer från DENIOS. 

Byråkratiska hinder, på nationell nivå, i samband med godkännandeproceduren tillhör det förgångna tack 
vare det nya europeiska godkännandet (ETA). Brandklassade miljöcontainrar från DENIOS är de första 
och hittills enda produkterna av denna typ som har ETA-godkännande/CE-märkning enligt EU-direktiv nr 
305/2011. Dessutom har de testats och klassificerats av den franska testorganisationen Efectis, som är en 
av EU:s utsedda instanser, och klarat kraven som helt system under brandtest.

De första och hittills enda produkterna av denna 
typ som testats och godkänts enligt europeisk 
lagstiftning.

Brandskydd med kvalitetsmärkning. 

Hur bevisar man säkerheten med brandskydd vid 
kemikalieförvaring? Genom att man inte bara förlitar 
sig på teoretiska uppgifter från leverantörerna utan 
även brandtestar dessa under verkliga förhållanden. 
Våra erfarenheter har visat att verkliga brandtest leder 
till produktförbättringar. För att brandmotståndskraften 
även ska uppfyllas vid skador genomgår våra produkter 
ett bokstavligt elddop hos en oberoende testinstans. 
Våra ingenjörer följer varje mätning steg för steg med 
hjälp av sensorerna som är installerade på testobjekten 
och drar avgörande slutsatser: Fungerar komponenterna 
som är anpassade till varandra eller måste de 
optimeras ytterligare? 

Vissa företag nöjer sig med att testet genomförs i 90 
minuter (krav i Tyskland). Eftersom DENIOS är en 
internationell leverantör testar vi alla produkter 
i brandtest som varar 120 minuter för att kunna 
erbjuda den högsta skyddsnivån i Europa. 
Dokumentationen till varje produkt innehåller dessa 
resultat.

Globalt brandskydd.

Farorna som uppstår till följd av förvaring av brandfarlig 
vara är desamma världen över. En brand är lika farlig 
oavsett om att den bryter ut i en miljöcontainer i Berlin 
eller Peking. Därför är det viktigt att betrakta dessa 
risker ur ett internationellt perspektiv. 
Den lokala lagstiftningen anger hur risker ska bedömas 
och föreskriver skyddsåtgärder. Eftersom DENIOS finns 
i fler än 20 länder i Europa, Asien och Nordamerika 
är vi väl förtrogna med den lokala lagstiftningen. 
Våra lokala experter kan dimensionera en optimal 
miljöcontainer för dina behov. DENIOS sammanför 
kunskaperna för att utveckla nya produkter och ny 
utrustning och så att vi hela tiden kan förbättra vår 
rådgivning och service. 

Komplett brandskyddat system.

En produkts brandskydd uppnås inte med enstaka 
EI-120-komponenter. Säkert brandskydd uppnås när alla 
komponenter i hela systemet samverkar. Hos DENIOS 
får du ett intyg på att miljöcontainerns hela system har 
testats och fungerar. 
Vi är med dig hela vägen från behovsanalys 
till rådgivning vilket även omfattar utveckling, 
tillverkning och service, så att vi gemensamt kan 
hitta lösningar som passar dina behov.  
Brandskyddet blir därmed ett slutet och anpassat 
system.

Brandskydd i nya dimensioner.

Våra kunders utmaningar är vår drivkraft för nya 
utvecklingar. Vårt mål är att göra kemikalieförvaring så 
säker, bekväm och effektiv som möjligt. 
DENIOS brandklassade miljöcontainrar utrustades 
först med pardörrar eftersom det inte fanns skjutdörrar 
på marknaden som uppfyllde kraven. DENIOS insåg 
kundfördelarna med skjutdörrar: större volym, skydd 
mot vind och förenklad användning av gaffeltruck. 
Därför började vi utveckla egna dörrar som klarade 
brandtesten och fick EI₁ 60/EI₂ 120-godkännanden; det 
är vi ensamma om. 

ETA
GODKÄNDA

EFECTIS
TESTADE

Nummer 1 i världen.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Hos DENIOS hittar du en 
kundanpassad miljö-
container som är både 
certifierad och godkänd.

www.denios.se/
shop/brandklassad-

miljocontainer
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Rådgivning: 036-39 56 60 Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Brandskydd in i minsta detalj.

Även om lagstiftningen ger ramarna för skyddsåtgärder 
och brandskydd vid förvaring av kemikalier, är det 
verksamhetsutövaren som ansvarar för riskbedömningen 
och för att ta fram konkreta åtgärder. DENIOS har därför 
regelbunden kontakt med myndigheter, försäkringsbolag, 
brandkåren, skyddsombud samt andra för att bistå dig 
på bästa sätt. Du kan dra nytta av ett brett nätverk av 
experter samt DENIOS 35 års erfarenhet som utvecklare 
och tillverkare av miljöcontainrar. 

K L .  1 5 : 0 0

K L .  1 5 : 0 4

K L .  1 5 : 0 9

K L .  1 5 : 1 6

K L .  1 6 : 0 1

K L .  1 6 : 3 1

K L .  1 6 : 4 9

K L .  1 7 : 0 2

Brandtest RFP SD med skjutdörrar.

Brandtestet startas! Ugnen värms upp till mer än 
1 000 °C på några minuter.
 

Temperaturen på containerns utsida stiger snabbt till 
140 °C. Vid dörren tränger det ut rök genom springorna. 
Nu griper skyddsmekanismen in.

Röken avtar, skyddsmekanismen fungerar! Yttertempera-
turen sjunker under 100 °C. Testet fortlöper som förvän-
tat. Det är 111 minuter kvar.

Ljudet från hett stål och betong är imponerande! Expan-
sionen av värmen kan uppgå till 50 mm på längden!

Efter 60 minuter har EI₁ 60-godkännandet uppnåtts. Alla 
sensorer är i toleransområdet. Inga lågor tränger ut, testet  
fortsätter. EI₁ 60 

Efter 90 minuter har även EI₂ 90-godkännandet uppnåtts. 
Det ser bra ut inför ökningen i nästa steg! EI₁ 60    
EI₂ 90 

109 minuter har gått och fortfarande håller konstruktio-
nen emot temperaturer på över 1 000 °C. Yttertemperatu-
ren ligger fortfarande under maxvärdet på 180 °C.

Världspremiär och världsklass! För första gången håller 
skjutdörrar vid 120 minuters brandtest. Vi har blivit 
godkända för EI₂ 120! EI₂ 60   EI₂ 90   EI₂ 120          

Lyckat brandtest för olika typer av brandavgränsningar (kabel- och rörgenomföringar).

RFP SD med skjutdörrar i brandtest. Rök kommer ut 
genom skarvarna men inga lågor. I nästa moment ingriper 
skyddsmekanismen och röken kvävs. 



Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

234

1

www.denios.se/shop

Lageryta: ca 6 
till 22 m²

m2

  
GODKÄNT

Artikelnr 265-966-JY

Beteckning
Lageryta  

[m²]
Uppsamlings-

volym [l]
Mått stomme  

B x D x H* [mm]
Invändiga mått  
B x D x H [mm]

Vikt*  
[kg]

Certifierat  
brandskydd

WFP-M 6 6 930 3018 x 2784 x 2655 2580 x 2560 x 2280 2490 EI90/REI90
REI 120WFP-M 14 14 1980 5938 x 2878 x 2789 5500 x 2560 x 2280 4000

Beteckning
Lageryta  

[m²]
Uppsamlings-

volym [l]
Mått stomme  

B x D x H* [mm]
Invändiga mått  
B x D x H [mm]

Vikt*  
[kg]

Certifierat  
brandskydd

WFP-X 6 6 930 3018 x 2784 x 2875 2580 x 2560 x 2500 2550

EI90/REI90
REI 120

WFP-X 10 10 1450 4478 x 2784 x 2921 4040 x 2560 x 2500 3260
WFP-X 14 14 1980 5938 x 2878 x 3009 5500 x 2560 x 2500 4100
WFP-X 22 22 3000 8858 x 2878 x 3009 8420 x 2560 x 2500 5450

Brandklassad miljöcontainer ”Walk in” WFP

Brandklassad miljöcontainer WFP – rymlig med utmärkt brandskydd
Den brandklassade miljöcontainern ”Walk in” WFP erbjuder generösa möjligheter för användning av 
utrymmet och lagring av brandfarliga vätskor. Tack vare brandklassningen kan containern integreras 
direkt i er infrastruktur, utan att beakta några säkerhetsavstånd – i eller utanför byggnader.

En överblick över fördelarna
 W ETA-godkännande/CE-märkning enligt EU-direktiv nr 305/2011
 W Testat som komplett system och godkänt med 90 minuters brandskydd 
(F 90/REI 90) vid invändig och utvändig brand

 W Internationella modeller enligt specifik lagstiftning (REI 120, REI 60)
 W Lämplig för säker förvaring, omfyllning eller avtappning av brandfarliga 
och miljöfarliga ämnen

 W Uppställning direkt mot ytterväggen till angränsande byggnader eller 
som brandcell t.ex. i en produktionshall

 W Långvarigt korrosionsskydd tack vare helförzinkat grundmaterial och 
högvärdig 2K-lackering (RAL 9002, gråvit)

Basutförande 
Den brandklassade miljöcontainern WFP är i sitt grundutförande tillåten 
för förvaring och avtappning av miljöfarliga och brandfarliga ämnen.
Grundutrustning:

 W Testat uppsamlingskärl med stor uppsamlingsvolym
 W Ytterbeklädnad av brandskyddspaneler (A-material) med god 
isoleringsförmåga: materialtjocklek 100 mm, U = 0,36 W/(m²K)

 W Bärram av varmförzinkat grundmaterial
 W EI2 90-C-dörr enligt SS-EN 13501-2, testad enligt SS-EN 1634-1 eller 
landsspecifik modell

 W Enkeldörr (B x H: 1 250 x 2 000 mm) eller pardörr (B x H: 2 000 x 2 000 
mm), antingen på kort- eller långsidan av containern på markerad plats

 W På containrar med pardörrar säkerställer en efterreglering att dörrarna 
stängs ordentligt

 W Säkerhetslås för skydd mot obehörig åtkomst
 W Löstagbara kranöglor för säkra lyft och säker transport

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

*Utan påbyggnader
Anmärkning: Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.

Brandklassad miljöcontainer 
Walk in WFP-X 14 med 14,1 m² 
bottenyta
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7 m2

10 m2

22 m2

Rådgivning: 036-39 56 60

Utföranden efter ämnesegenskaper 

Miljöskadlig  W Uppfyller krav i miljöbalken

Frätande  W Utrustas med iläggskärl av PE eller rostfritt stål

Brandfarlig
(H226, H225, H224)

 W Tillbehör med teknisk ventilation
 W Om så behövs tillbehör med frånluftsövervakning
 W Riktlinjerna för förvaring av brandfarliga vätskor ska beaktas

Resterande farliga 
kemikalier

 W Utrustning anpassed efter riskanalys. Tala med oss om vilka krav 
din förvaring bör uppfylla.

Temperaturkäns-
liga 
ämnen

 W Brandskyddspanelerna har hög standard och goda 
isoleringsegenskaper.

 W Tillval: frostfri (uppvärmd / luftkonditionerad) version 

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Allmänt byggtekniskt 
godkännandeDIBt Brandklassad miljöcontainer ”Walk in” WFP

Utföranden
Den brandklassade Walk-in-miljöcontainern WFP finns i två olika 
modeller:

 W WFP-M – invändig takhöjd 2 280 mm
 W WFP-X – invändig takhöjd 2 500 mm

WFP-M 6WFP-X 6 WFP-X 10 WFP-X 22

Lageryta:

14 m2

WFP-M 14

Lageryta:

Lageryta:

Lageryta:

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Statik
Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt 
Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens 
bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 1 
(SS-EN 1991-1-3) för en normal vindbelastning på 
qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast 
på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även 
dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt 
DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004. Kan fås med 
extrautrustning för upp till vindbelastningszon 4, 
områdeskategori I (qk,w = 1,064 kN/m²) resp. upp 
till en marksnölast på sk = 5,86 kN/m².

Riktlinjer för lag-
ring av brandfarliga 
vätskor
(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, 
H225 eller H224)

 W Jordas för potentialutjämning 
(anslutningsmöjlighet finns); eventuellt 
åtgärder för åskskydd

 W Landsspecifika riktlinjer för luftomsättning
 W Riktlinjer enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU

Om en utomhusplacering planeras och det finns tillräckligt säkerhetsavstånd 
för brand, kan det också vara möjligt att använda en miljöcontainer med 
invallning utan brandskydd.

se sidan
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Vattenavledning från tak
Vattenavledningen från taket motverkar 
belastningen av ansamlat vatten på 
taket. Regnvatten leds via takprofilen till 
containern kortsidor och rinner ut i ett avlopp 
genom höger eller vänster hörnprofil eller 
båda. Därifrån kan det sedan ledas till ett 
avloppssystem, t.ex. via ett stuprör.
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Användning av utrymmet
En miljöcontainer "Walk In" är alltid ett bra val när kannor och dunkar lagras. Med hyllor får ni bekväm och översiktlig 
placering. Om dessutom fat och IBC behöver ställas in, kan även golvet användas som lageryta (lastkapacitet: 1 000 kg/m²).
Hyllorna som kan beställas som tillval är 500 mm djupa och finns i tre bredder: 750, 1 000 och 1 300 mm. Lastförmågan per 
hyllplan ligger på 200 kg* (fältlast: 800 kg).
*Hyllkapaciteten gäller jämnt fördelad last.

Battericontainer för testning och förvaring av litiumbatterier

Think Green:

BESTÄLL SAMTIDIGT

I de tråkigaste industriella omgivningarna ger växtsystemet Living Walls by degardo® liv och en betydligt vackrare 
miljö! Läs mer om möjligheterna att öka mängden grönska på www.degardo.com eller/och beställ broschyren!

Kompletterande energiförsörjning
Solpaneler på taket av miljöcontainern är ett smart sätt att producera 
el själv. - Ständigt förnybar och utan föroreningar ger du ett bidrag tilll 
klimatskyddet.

  
GODKÄNTBrandklassad miljöcontainer ”Walk in” WFP

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Lösningen Walk-In-WFP passar även som lager- eller testutrymme för litiumbatterier. Med 
in- och utvändigt brandskydd (F 90/REI 90/REI 120) uppfylls rekommendationerna från VdS 
för säker lagring av litiumbatterier. Så kan ett lager i mindre modulstorlek uppföras med 
utgångspunkt från containern med behovsanpassade tillbehör. Även bekväm och säker 
laddning av batterierna kan utföras. Containern kan dessutom användas som mellanlager för 
defekta batterier. Systemet är beprövat som individuellt utrustat testutrymme för batteri- och 
apparattillverkare samt provningslaboratorier.

Artikelnr 272-073-JY

Använd dina gröna fi ngrar och öka samtidigt isole-
ringen på din miljöcontainer.
Med en levande isolering på containertaket bidrar du 
till en bättre miljö, t.ex. insektsskydd, regnvattens-
kydd och uppsamling av fi nt damm. Det snygga taket 
ökar dessutom trivseln. För takväxterna levererar vi 
passande kar av rostfritt stål (V2A) för montering på 
containerns tak. 2 till 6 växtkar ingår i leveransen 
beroende på containerns storlek.
Kunden planterar växterna själv.

Takväxter

Lager- och testutrymmen för 
litiumbatterier se sidan

248
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Elutrustning 
Vi kan även utrusta din miljöcontainer med eluttag och belysning. I 
standardmodellen regleras den centrala strömförsörjningsanslutningen 
via en undercentral. Vid mer omfattande elutrustning, t.ex. teknisk 
ventilation, erbjuder vi er ett kopplingsskåp med kontroller och reglage.

Variantkonfi guration
Vi anpassar utrustningen individuellt för dig till din miljöcontainer. Vid önskemål ger vi dig 
råd på plats och konfigurerar med hjälp av variantkonfiguratorn, en programvara utvecklad av 
DENIOS, en lagerlösning skräddarsydd för dina behov.

Dörrspärrsystem

Rådgivning: 036-39 56 60

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Allmänt byggtekniskt 
godkännandeDIBt Brandklassad miljöcontainer ”Walk in” WFP

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

En elektromagnet håller dörrarna öppna. 
Vid aktivering av dörrstängningsknappen 
eller om ett larm aktiveras, bryts strömmen 
till elektromagneten. Dörren stängs då med 
hjälp av den övre dörrstängaren.

Artikelnr 272-097-JY

Den brandklassade miljöcontainern WFP kan till exempel användas för förvaring av färg och lösningsmedel (H226-H224) i mindre behållare och fat. En övervakad klimatanläggning 
ser till att temperaturkänsliga varor skyddas.

Tryckavlastning
Med tryckavlastning i taket kan tryckvågen hanteras vid explosion. Efter tryckvågen stängs 
tryckavlastningen och tätar lagret så attbrandskyddsegenskaperna bibehålls. Detta har 
testats och bevisats framgångsrikt i ett 120-minuters brandtest.

Gör dina val i marknadens mest omfattande tillbehörssortiment.
se sidan

256
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För upp till 4 fat eller 
1 IBC

Anmärkning:
Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.
IBC = Intermediate Bulk Container à 1 000 l · CP = kempall för 4 fat à 200 l · EP = europapall för 2 fat à 200 l · Fat = fat à 200 l direkt på galler

*Utan påbyggnader

Beteckning
Lagringskapacitet 

IBC / CP / EP / fat
Uppsamlingsvolym 

[l]
Mått stomme 

B x D x H* [mm]
Hylldimensioner 

B x D x H [mm]
Vikt* 

[kg]
Certifi erat 

brandskydd

RFP 115-2 0 / 1 / 1 / 4 349 1910 x 1980 x 2376 1267 x 1480 x 1958 1075 EI90/REI90
REI 120

RFP 115-10 1 / 1 / 1 / 4 1100 1910 x 1980 x 2376 1267 x 1480 x 1406 1075 EI90/REI90
REI 120

Kompakt brandklassad miljöcontainer RFP 115

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Brandklassad miljöcontainer RFP 115 – den kompakta lösningen
Alla företag behöver inte ett storlager för att förvara kemikalier. Den brandklassade miljöcontainern RFP 115 är robust och brandsäker 
samt tar lite plats. På förfrågan kan vi även erbjuda en anpassningsbar container med upp till tre ytterligare hyllplan – för optimalt och 
behovsanpassat utnyttjande av utrymmet.

En överblick över fördelarna
W ETA-godkännande/CE-märkning enligt EU-direktiv nr 305/2011
W Testat som komplett system och godkänt med 90 minuters brandskydd (F 90/REI 90) vid invändig och utvändig brand
W Internationella modeller enligt specifik lagstiftning (REI 120, REI 60)
W Lämplig för säker förvaring, omfyllning eller avtappning av brandfarliga och miljöfarliga ämnen
W Uppställning direkt mot ytterväggen till angränsande byggnader eller som brandcell t.ex. i en produktionshall

Basutförande 
W Integrerat uppsamlingskärl av stål med 

uttagbara varmförzinkade galler
W Med potentialutjämning som standard för 

att förhindra elektrostatisk urladdning
W Låsbar, självstängande branddörr (1 350 x 

2 000 mm), EI290-C enligt SS-EN 13501
W Levereras monterad och klar för drift, 

förberedd för att fästas i underlaget
Brandklassad miljöcontainer RFP 115 med 
teknisk ventilation, kopplingsskåp och 
dörrstopp

  
GODKÄNT

Artikelnr 265-965-JY
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Översikt över produktprogrammet

Riktlinjer för lagring av 
brandfarliga vätskor
(Flampunkt ≤60 °C, märkt 
med H226, H225 eller H224)

W Jordas för potentialutjämning 
(anslutningsmöjlighet finns); eventuellt 
åtgärder för åskskydd

W Landsspecifika riktlinjer för luftomsättning
W Riktlinjer enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU

Rådgivning: 036-39 56 60

Utföranden efter ämnesegenskaper 

Miljöskadlig W Uppfyller krav i miljöbalken

Frätande W Utrustas med iläggskärl av PE eller rostfritt stål

Brandfarlig
(H226, H225, H224)

W Tillbehör med teknisk ventilation
W Om så behövs tillbehör med frånluftsövervakning
W Riktlinjerna för förvaring av brandfarliga vätskor ska beaktas

Resterande farliga 
kemikalier

W Utrustning anpassed efter riskanalys. Tala med oss om vilka 
krav din förvaring bör uppfylla.

Temperaturkänsliga 
ämnen

W Brandskyddspanelerna har hög standard och goda 
isoleringsegenskaper.

W Tillval: frostfri (uppvärmd / luftkonditionerad) version 

Kompakt brandklassad miljöcontainer RFP 115

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

RFP 115-10RFP 115-2
För upp till 4 fat à 200 liter 
(hyllor finns som tillval)

För 1 IBC eller upp till 4 fat à 200 liter

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt 
Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens 
bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 1 
(SS-EN 1991-1-3) för en normal vindbelastning på 
qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast 
på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även 
dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt 
DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004. Kan fås med 
extrautrustning för upp till vindbelastningszon 4, 
områdeskategori I (qk,w = 1,064 kN/m²) resp. upp 
till en marksnölast på sk = 5,86 kN/m².

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Allmänt byggtekniskt 
godkännandeDIBt

Om uppställning utomhus planeras och ett tillräckligt brandavstånd fi nns, 
kan eventuellt även en miljöcontainer utan brandskydd användas, t.ex. den 
kompakta miljöcontainern SolidMaxx.

se sidan
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Vattenavledning från tak
Vattenavledningen från taket motverkar belastningen av ansamlat vatten på taket. Regnvatten leds via 
takprofilen till containern kortsidor och rinner ut i ett avlopp genom höger eller vänster hörnprofil eller 
båda. Därifrån kan det sedan ledas till ett avloppssystem, t.ex. via ett stuprör.
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GODKÄNTKompakt brandklassad miljöcontainer RFP 115

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Användning av utrymmet
Den kompakta brandklassade miljöcontainern RFP 115 har plats för upp till 4 fat, varor på europa- 
eller kemipall eller 1 IBC. Blandad förvaring är möjlig samt faten kan lagras direkt på gallret. Planen 
kan utrustas med utdragbara hyllor för att förenkla arbetet. För att skydda mot obehörig åtkomst kan 
containern låsas utifrån.

Ex-utförande
Om ex-zon finns måste användaren fastställa zonindelningen. Vi erbjuder all inbyggd 
utrustning som utgör en möjlig gnistkälla i ex-zon i lämpligt skyddsutförande.

Elutrustning 
Vi kan även utrusta din miljöcontainer med eluttag och belysning. I standardmodellen regleras den 
centrala strömförsörjningsanslutningen via en undercentral. Vid mer omfattande elutrustning, t.ex. 
teknisk ventilation, erbjuder vi er ett kopplingsskåp med kontroller och reglage.

Övervakningssystem
För övervakning av temperatur, frånluft och luftfuktighet samt skydd mot 
skadliga gaser Med hjälp av gasdetektering erbjuder DENIOS en mängd 
olika övervaknings- och varningssystem.

Larmsystem, varningslampor och sirener
Använd varningslamporna 
för brandlarm eller för 
systemövervakning, 
t.ex. för mätdata som 
frånluftsövervakning (kontrollerar 
luftströmning) eller luftfuktighet. 
Det finns olika lösningar – fråga 
oss!

Kabel-/rörgenomföringar
Ofta innehåller brandklassade miljöcontainrar inbyggd utrustning som kräver genomföringar för 
rörledningar m.m. Vi erbjuder färdiga lösningar för detta som skyddar mot regnvatten och smuts samt 
garanterar brandskyddet

Ex-utförande finns 
som tillval.

Tryckavlastning
Med tryckavlastning i taket kan tryckvågen 
hanteras vid explosion. Efter tryckvågen 
stängs tryckavlastningen och tätar lagret så 
att brandskyddsegenskaperna bibehålls. Detta 
har testats och bevisats framgångsrikt i ett 
120-minuters brandtest.

Gör dina val i marknadens mest 
omfattande tillbehörssortiment.

se sidan
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Rådgivning: 036-39 56 60

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Allmänt byggtekniskt 
godkännandeDIBt Kompakt brandklassad miljöcontainer RFP 115

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Uppvärmning/klimatreglering
Brandskyddspanelerna har som standard god isoleringsförmåga. I det frostfria utförandet får du en lagenlig 
och skyddad container (utomhus -15°C, invändigt +5°C) för temperaturkänsliga vätskor. Vi ger dig gärna råd vid 
planeringen av er frostfria brandklassade miljöcontainer.

Service och underhåll
Miljöcontainrar från DENIOS levereras 
vanligen monterade och användningsklara. På 
förfrågan kan DENIOS monteringsteam även 
ta hand om lossning och korrekt uppställning. 
Dessutom får alla medarbetare en genomgång 
av miljöcontainerns alla säkerhetsaspekter 
och funktioner. Fråga efter våra prisvärda 
paketerbjudanden och vad som ingår.

Den brandklassade miljöcontainern RFP 115 kan i kombination med en tryckavlastning och ett kylaggregat bland annat användas för förvaring 
av organiska peroxider utomhus.

Läs mer om vårt utbud. se sidan
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Artikelnr 265-967-JY

För upp till 32 fat 
eller 8 IBC

Beteckning
Lagringskapacitet 

IBC / CP / EP / fat
Uppsamlingsvolym 

[l]
Mått stomme 

B x D x H* [mm]
Hylldimensioner 

B x D x H [mm]
Fria mått upptill 

B x D x H [mm]
Vikt* 

[kg]
Certifi erat 

brandskydd

RFP 315.20 2 / 2 / 3 / 8 1400 3660 x 1784 x 2630 2917 x 1440 x 1954 – 2420 EI90/REI90
REI 120

RFP 315.30 4 / 4 / 6 / 16 1400 3660 x 1784 x 3575 2700 x 1440 x 1331 2700 x 1235 x 1392 2980 EI90/REI90
REI 120

RFP 615.20 4 / 4 / 6 / 16 2800 6882 x 1784 x 2649 2917 x 1440 x 1954 – 4360 EI90/REI90
REI 120

RFP 615.30 8 / 8 / 12 / 32 2800 6882 x 1784 x 3594 2700 x 1440 x 1331 2700 x 1235 x 1392 5370 EI90/REI90
REI 120

  
GODKÄNTBrandsäkert hyllager RFP

Brandklassad miljöcontainer RFP – den rymliga brandskyddslösningen
Den brandklassade miljöcontainern RFP är det bästa valet när större mängder kemikalier eller större behållare måste förvaras. En integrerad 
hylla för tung last med justerbara lagernivåer möjliggör ett optimalt, behovsanpassat utnyttjande av utrymmet: t.ex. enskild lagring eller lagring i 
kartong, på pall eller i speciella ställ.

En överblick över fördelarna
W ETA-godkännande/CE-märkning enligt EU-direktiv 

nr 305/2011.
W Testat som komplett system och godkänt med 

90 minuters brandskydd (F 90/REI 90) vid invändig och 
utvändig brand.

W Internationella modeller enligt specifik lagstiftning 
(REI 120, REI 60).

W Lämplig för förvaring, omfyllning eller avtappning av 
brandfarliga och miljöfarliga ämnen

W Uppställning direkt mot ytterväggen till angränsande 
byggnader eller som brandcell t.ex. i en 
produktionshall

W Långvarigt korrosionsskydd tack vare helförzinkat 
grundmaterial och högvärdig 2K-lackering

Basutförande 
Den brandklassade miljöcontainern RFP är i sitt grundutförande tillåten för förvaring och 
avtappning av miljöfarliga och brandfarliga ämnen. Standardutrustning:

W Testat uppsamlingskärl med stor uppsamlingsvolym
W Ytterbeklädnad av brandskyddspaneler (A-material) med god isoleringsförmåga: 

materialtjocklek 100 mm, U = 0,36 W/(m²K)
W Bärram av varmförzinkat grundmaterial
W Med pardörr på långsidan EI2 90-C-dörr enligt SS-EN 13501-2, testad enligt SS-EN 

1634-1 eller landsspecifik modell
W En efterreglering ser till att dörrarna stängs korrekt
W Dörröppningsvinkel: 90°, 102°, 115°, 128°
W Dörrmått:

  - Typ 315.20 och 615.20: 3 000 x 2 000
  - Typ 315.30 och 615.30: 3 000 x 3 000

W Säkerhetslås för skydd mot obehörig åtkomst
W Löstagbara kranöglor för säkra lyft och säker transport

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Anmärkning:
Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.
IBC = Intermediate Bulk Container à 1 000 l · CP = kempall för 4 fat à 200 l · EP = europapall för 2 fat à 200 l · Fat = fat à 200 l direkt på galler

*Utan påbyggnader

Brandklassad miljöcontainer RFP 615.30 
med truckhantering tack vare 
betongunderdel
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W Jordas för potentialutjämning (anslutningsmöjlighet finns); eventuellt 
åtgärder för åskskydd

W Landsspecifika riktlinjer för luftomsättning

W Riktlinjer enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU

Rådgivning: 036-39 56 60

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Allmänt byggtekniskt 
godkännandeDIBt

Utföranden efter ämnesegenskaper 

Miljöskadlig W Uppfyller krav i miljöbalken

Frätande W Utrustas med iläggskärl av PE eller rostfritt stål

Brandfarlig
(H226, H225, H224)

W Tillbehör med teknisk ventilation
W Om så behövs tillbehör med frånluftsövervakning
W Riktlinjerna för förvaring av brandfarliga vätskor ska beaktas

Resterande farliga kemikalier W Utrustning anpassed efter riskanalys. Tala med oss om vilka krav din förvaring bör uppfylla.

Temperaturkänsliga 
ämnen

W Brandskyddspanelerna har hög standard och goda isoleringsegenskaper.
W Tillval: frostfri (uppvärmd / luftkonditionerad) version 

Brandsäkert hyllager RFP

Riktlinjer för lagring av brandfarliga vätskor
(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, H225 eller H224)

Översikt över produktprogrammet

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

För upp till 8 fat à 200 liter eller 2 IBC För upp till 16 fat à 200 liter eller 4 IBC

För upp till 32 fat à 200 liter eller 8 IBCFör upp till 16 fat à 200 liter eller 4 IBC

RFP 315.20

RFP 615.30RFP 615.20

RFP 315.30

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt 
Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens 
bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 1 
(SS-EN 1991-1-3) för en normal vindbelastning på 
qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast 
på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även 
dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt 
DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004. Kan fås med 
extrautrustning för upp till vindbelastningszon 4, 
områdeskategori I (qk,w = 1,064 kN/m²) resp. upp 
till en marksnölast på sk = 5,86 kN/m².

Truckhantering
När containern är en underkörbar modell ställs 
den på en separat medföljande betongplatta. 
Då kan den utan problem tas upp och 
lastas med t.ex. gaffellyftvagn. I den breda 
modellen utrustas lagret med två lika stora 
betongplattor.

Gör dina val i marknadens mest omfattande tillbehörssortiment.
se sidan
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Dörrspärrsystem

Artikelnr 272-075-JY

  
GODKÄNTBrandklassad miljöcontainer RFP

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Användning av utrymmet
Brandklassad miljöcontainer RFP kan fyllas med fat, pallvaror på europa- eller kempall eller med IBC. Blandad lagring eller lagring av fat direkt på galler är 
en annan möjlighet. För beskickning av miljöcontainern t.ex. med manuell eltruck kan truckhanteringen möjliggöras genom en betongunderdel. I en extra djup 
modell får ni maximal lagerkapacitet för beskickning av båda långsidorna.

Uppvärmning/klimatreglering
Brandskyddspanelerna har som standard god isoleringsförmåga. I det frostfria 
utförandet får du en lagenlig och skyddad container (utomhus -15°C, invändigt 
+5°C) för temperaturkänsliga vätskor. Vi ger dig gärna råd vid planeringen av er 
frostfria brandklassade miljöcontainer.

Elutrustning 
Vi kan även utrusta din miljöcontainer med eluttag och belysning. I standardmodellen regleras den 
centrala strömförsörjningsanslutningen via en undercentral. Vid mer omfattande elutrustning, t.ex. 
teknisk ventilation, erbjuder vi er ett kopplingsskåp med kontroller och reglage.

Artikelnr 272-097-JY

En elektromagnet håller dörrarna öppna. Vid 
aktivering av dörrstängningsknappen eller 
om ett larm aktiveras, bryts strömmen till 
elektromagneten. Dörren stängs då med hjälp 
av den övre dörrstängaren.

W Brandsläckning med aerosol enligt SS-EN 15276-1, utan tillsatt vatten.
W Aerosolsläckningsgenerator löses ut av temperaturen (som ett sprinklersystem) och bekämpar eff ek-

tivt den kemiska förbränningsprocessen inom 4,5–15 sekunder (beroende på modell).
W Förhindrar miljöskador som annars kan uppstå på grund av släckningsvatten.
W Släckmedelstekniken är miljövänlig och oskadlig för människor (inte hälsovådlig, tränger inte undan 

syre). Den är bland annat listad som offi  ciellt „HALON-släckmedel“ hos United States Environmental 
Protection Agency (U.S.EPA).

W Kostnaderna sänks avsevärt eftersom inga indämmande anordningar för släckningsvatten behövs.
W Installeras snabbt och enkelt tack vare att den är lätt, 

tar liten plats och inga rör behövs.
W Låga kostnader både vid investering och efteråt (inget 

underhåll under hela livslängden).
W Produkten håller länge och kräver få kontroller (ingen 

trycktank och inga trycktest).
W Tillverkad enligt ISO 9001:2000, TÜV, VDE ISO 14001 

och IQNet.
W Professionell planering, installation och underhåll 

enligt SS-EN 15276-2.

Stationära släckningssystem 

Förvaring av litiumbatterier
Hyllagret RFP passar även som lagerutrymme 
för litiumbatterier. Med in- och utvändigt 
brandskydd (F 90/REI 90/REI 120) uppfylls 
VdS rekommendationer för säker förvaring av 
litiumbatterier. Containern kan även användas 
som mellanlager för defekta batterier.

Lager för organiska peroxider
Brandskydd, explosionsskydd och definierade temperaturintervall: 
DENIOS brandklassade miljöcontainrar RFP är förstahandsvalet för 
förvaring av organiska peroxider. Ett expertutlåtande från BAM (tyska 
institutet för materialforskning och 
-kontroll) bekräftar lämpligheten.

Lager för organiska 
peroxider se sidan

250
Lager- och testutrymmen för litiumbatterier se sidan
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Rådgivning: 036-39 56 60

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Allmänt byggtekniskt 
godkännandeDIBt Brandklassad miljöcontainer RFP

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Golvmodell 
Den tekniska förvaringslösningen är försedd med ett testat, varmförzinkat uppsamlingskärl i ett stycke med galler som ställyta. Uppsamlingskärlet 
erbjuder mycket god motståndskraft mot många vätskor, t.ex. oljor, färger, alkoholer, lösningsmedel och fetter. Vid förvaring av frätande kemikalier finns 
som tillval ett inlägg av polyeten (PE) eller rostfritt stål. Spalten mellan uppsamlingskärl och väggpanel är förseglad, så att ingen vätska kan tränga in i 
spalten. De stabila hyllplanen (hyllkapacitet upp till 4 100 kg) är utrustade med utdragbara, varmförzinkade galler som uppfyller riktlinjerna i kvalitets- och 
testbestämmelserna RAL GZ 638. Varmförzinkade fotplattor ger säker förankring av miljöcontainern i fundamentet. Ett monteringsset ingår som standard. För 
truckhantering med manuellt styrd eltruck kan en betongplatta levereras separat. I den breda modellen utrustas lagret med två lika stora betongplattor.

Lagernivåer
Det behöver inte alltid vara stora behållare. 
Utrymmet i detta hyllager kan användas 
optimalt med hjälp av fler lagernivåer. Detta 
ger extra flexibilitet och kapacitet speciellt 
när man behöver lagra småbehållare eller 
batterier.

Tryckavlastning
Med tryckavlastning i taket kan tryckvågen 
hanteras vid explosion. Efter tryckvågen 
stängs tryckavlastningen och tätar lagret så 
attbrandskyddsegenskaperna bibehålls. Detta 
har testats och bevisats framgångsrikt i ett 
120-minuters brandtest.

Takvärmesystem
Takvärmesystem för miljöcontainrar 
kan installeras tillsammans med en 
temperaturgivare utomhus och ett 
styrsystem. Med hjälp av takvärme förhindras 
snöbelastning. Uppvärmda hängrännor förblir 
frostfria även vid minusgrader och ger på så 
sätt bästa möjliga avrinning.

Artikelnr 272-100-JY

Den brandklassade miljöcontainern RFP är perfekt för förvaring av större mängder kemikalier. Den underkörningsbara modellen kan även lastas med en gaff eltruck. Utebelysningen 
med rörelsedetektor gör att man ser bra.

Gör dina val i marknadens mest omfattande tillbehörssortiment.
se sidan
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Artikelnr 267-054-JY

Beteckning
Lagringskapacitet 

IBC / CP / EP / fat
Uppsamlingsvolym 

[l]
Mått stomme 

B x D x H [mm]
Hylldimensioner 
B x D x H [mm]*

Vikt 
[kg]

RFP 815.30 SD 12 / 12 / 16 / 48 2 x 1720 9410 x 2238 x 3594 3900 x 1440 x 1300 7780

*Mått på nedre fack med hylla. Djup övre fack = 1 235 mm. Mått utan hylla på förfrågan.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

En överblick över fördelarna
W Till skillnad från slagdörrar skapar skjutdörrar inget hinder framför 

miljöcontainern, vilket främjar en effektiv logistik.
W De låsbara, testade branddörrarna stängs automatiskt när 

branddetektorerna utlöses
W Brandmotstånd på upp till 120 minuter vid invändig och utvändig 

brandexponering
W Internationella versioner enligt landsspecifik lagstiftning
W Placeras direkt mot ytterväggen till angränsande byggnad eller som 

brandcell, t.ex. i en produktionshall

Basutförande 
Den brandklassade miljöcontainern RFP med skjutdörrar är i sitt 
grundutförande tillåten för förvaring och avtappning av miljöfarliga och 
brandfarliga ämnen. Grundutrustning:

W Testat uppsamlingskärl med stor uppsamlingsvolym
W Ytterbeklädnad av brandskyddspaneler (A-material) med god 

isoleringsförmåga
W Testade brandskyddsskjutdörrar enligt SS-EN 1634, manuell eller 

elektrisk manövrering med fjärrkontroll.
W Säkerhetslås för skydd mot obehörig åtkomst
W Löstagbara kranöglor för säkra lyft och transportsäkring

Brandklassad miljöcontainer RFP SD – extra stora skjutdörrar för maximal lagerkapacitet
Den brandklassade miljöcontainern RFP SD med skjutdörrar skyddar stora mängder kemikalier, som 
förvaras i IBC eller fat, mot brand. Skjutdörrarna har två oslagbara fördelar jämfört med pardörrar: 1. Det 
finns ingen dörröppningsradie och dörrarna stör inte i arbetsområdet. Om den placeras utomhus finns det 
ingen risk för att dörren blåser igen av misstag. 2. Skjutdörrarna kan dimensioneras större och ger upp till 
50 % mer lagerkapacitet.

+50 % lagerkapacitet! 
Vi är den enda tillverkare på 
marknaden som erbjuder 4,5 m 
breda branddörrar. 

För upp till 48 fat eller 
12 IBC

Brandklassad miljöcontainer RFP SD med skjutdörrar

Anmärkning: Mått och vikt utan påbyggnader. Med reservation för tekniska ändringar.

Ingen annan brandklassad miljöcontainer har mer plats för stora behållare 
än RFP SD med stora, praktiska skjutdörrar.

GODKÄND

Pa

tentansökan
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Rådgivning: 036-39 56 60

Artikelnr 188-296-JYArtikelnr 188-296-JY

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Utföranden efter ämnesegenskaper 

Miljöskadlig W Uppfyller krav i miljöbalken

Frätande W Utrustas med iläggskärl av PE eller rostfritt stål

Brandfarlig
(H226, H225, H224)

W Tillbehör med teknisk ventilation
W Om så behövs tillbehör med frånluftsövervakning
W Riktlinjerna för förvaring av brandfarliga vätskor ska beaktas

Resterande farliga 
kemikalier

W Utrustning anpassed efter riskanalys. Tala med oss om vilka 
krav din förvaring bör uppfylla.

Temperaturkänsliga 
ämnen

W Brandskyddspanelerna har hög standard och goda 
isoleringsegenskaper.

W Tillval: frostfri (uppvärmd / luftkonditionerad) version 

Brandklassad miljöcontainer RFP SD med skjutdörrar

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Användning av utrymmet
Den brandklassade miljöcontainern RFP med skjutdörrar kan fyllas med fat, eu- eller kempall eller med 
IBC. Blandad förvaring eller lagring av fat direkt på galler är en annan möjlighet.

W Jordas för potentialutjämning 
(anslutningsmöjlighet finns); eventuellt 
åtgärder för åskskydd

W Landsspecifika riktlinjer för luftomsättning
W Riktlinjer enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU

Riktlinjer för lag-
ring av brandfarliga 
vätskor
(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, 
H225 eller H224)

DENIOS handledning för hantering av kemikalier

Denios Handbok om farliga ämnen
Är en handledning som ger dig snabb överblick i syfte att upprätthålla 
lagenlig förvaring av farliga ämnen och arbetssäkerhet. Med denna Handbok 
hjälper vi på Denios våra kunder att alltid har den senaste informationen.

Statik
Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt 
Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens 
bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 1 
(SS-EN 1991-1-3) för en normal vindbelastning på 
qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast 
på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även 
dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt 
DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004. Kan fås med 
extrautrustning för upp till vindbelastningszon 4, 
områdeskategori I (qk,w = 1,064 kN/m²) resp. upp 
till en marksnölast på sk = 5,86 kN/m².

Elektriska skjutdörrar (RFP SD-ED)
Utförandet med elektriska skjutdörrar RFP SD-ED (electric drive) 
och en praktisk fjärrkontroll kan dörrarna styras snabbt och 
enkelt från trucken.

Vattenavledning från tak
Vattenavledningen från taket motverkar 
belastningen av ansamlat vatten på 
taket. Regnvatten leds via takprofilen till 
containern kortsidor och rinner ut i ett avlopp 
genom höger eller vänster hörnprofil eller 
båda. Därifrån kan det sedan ledas till ett 
avloppssystem, t.ex. via ett stuprör.

Gör dina val i marknadens mest omfattande tillbehörssortiment.
se sidan
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GODKÄNTBattericontainer

Broschyr "Förvara och testa litiumbatterier 
säkert"
Omfattande expertis samt mer 
information om produkter, våra 
många olika tillbehör och vårt 
serviceerbjudande i vår broschyr 
"Förvara och testa litiumbatterier 
säkert". 

Guide "Tips om hantering av 
litiumbatterier"
Har du redan sett den? I vår 
guide på vår hemsida 
hittar du ännu mer 
kunskap och praktiska 
tips om hantering av 
litiumbatterier.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Förvaring av litiumbatterier
Riskpotentialen för icke sakkunnig hantering av litiumbatterier är mycket hög. Djupurladdning, brandorsaker, kemiska reaktioner, i värsta 
fall exploderar batterierna – varje incident innebär fara för medarbetare och miljö. Följden kan bli avsevärda finansiella förluster och 
produktionsbortfall. Organisatoriska och konstruktionsmässiga skyddsåtgärder bidrar till att begränsa och förebygga risker. Tekniska 
förvaringslösningar från DENIOS erbjuder säker lagring av litiumjonbatterier, som står emot den enorma brandbelastning som uppstår i en 
nödsituation.

DENIOS brandsäkra litiumjonskåp för lagring 
och laddning av litiumjonbatterier erbjuder det 
nödvändiga dubbelsidiga brandskyddet under 
90 minuter.
Oavsett om du laddar litiumjonbatterier, eller 
vill lagra defekta batterier eller nya – DENIOS 
erbjuder högsta säkerhet kombinerad med 
behovsanpassad utrustning.

se sidan
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Artikelnr 263-173-JY263-173-JY

Artikelnr 263-172-JY

Artikelnr 263-174-JY

Lagringskapacitet: 
för upp till 24 EP

Lageryta: ca 6 
till 22 m²

m2

263-174-JY

Rådgivning: 036-39 56 60

Lagringskapacitet: 
för upp till 32 EP

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Allmänt byggtekniskt 
godkännandeDIBt Battericontainer

Den rymliga hyllösningen RFP Li-Ion
Den brandklassade miljöcontainern RFP Li-Ion är det bästa valet när större mängder eller större 
storlekar av litiumjonbatterier måste förvaras. En integrerad hylla för tung last med justerbara 
lagernivåer möjliggör ett optimalt, behovsanpassat utnyttjande av utrymmet. Avställningsytorna 
består av varmförzinkat, uttagbara galler. De kan användas för olika typer av förvaring, till 
exempel separat förvaring eller förvaring i låda, på pallar eller på särskilda ställningar. Det 
är enkelt att komma åt det som förvaras i containern tack vare dubbeldörrarna och att höjden 
utnyttjas optimalt både för förvaring och uttagning. Miljöcontainern kan på begäran levereras 
även som extradjup modell för större lagervolym.

Walk in-containern WFP Li-Ion
Behöver du en liten container för mindre enheter som måste sättas in och tas ut med gaffeltruck? 
Du kanske till och med vill förvara en större maskin eller ett elfordon (t.ex. prototyp och 
testutrustning) säkert. Behöver lagerutrymmet fylla ytterligare en funktion, exempelvis kunna 
fungera som analyslaboratorium, ladda batterier säkert eller kunna användas som mellanlager för 
defekta batterier? För alla dessa scenarier är den brandklassade walk in-containern WFP Li-Ion 
en säker förvaringslösning.

Kompakt lagerlösning RFP 115 litiumjon
En platsoptimerade lösning för förvaring av litiumjonbatterier: Miljöcontainern RFP 115 Li-Ion 
uppfyller DENIOS höga standarder och tar lite plats. Vi erbjuder RFP 115 Li-Ion på begäran med 
variabelt antal fasta eller utdragbara hyllplan – för optimalt och behovsanpassat utnyttjande 
av utrymmet.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Maximal lagringskapacitet i RFP SD Li-Ion
Den brandklassade miljöcontainern RFP Li-Ion med skjutdörrar skyddar stora mängder 
litiumbatterier mot brand. Skjutdörrarna har två oslagbara fördelar jämfört med pardörrar: 1. 
Det finns ingen dörröppningsradie och dörrarna stör inte i arbetsområdet. Om den placeras 
utomhus finns det ingen risk för att dörren blåser igen av misstag. 2. Skjutdörrarna kan 
dimensioneras större och ger upp till 50 % mer lagerkapacitet.

Artikelnr 273-657-JY

Brandklassad miljöcontainer 
RFP

se sidan
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Brandklassad miljöcontainer 
”Walk in” WFP se sidan

234

Kompakt brandklassad 
miljöcontainer RFP 115 se sidan

238

Brandklassad miljöcontainer 
RFP SD med skjutdörrar se sidan

246

https://www.denios.se/search?query=263173
https://www.denios.se/search?query=263174
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Kontroll över riskerna

R
O O
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Brandklassad miljöcontainer för organiska peroxider

Lager för organiska peroxider
Organiska peroxider är instabila, temperaturkänsliga, brandfarliga och delvis explosionsfarliga föreningar. Inom industrin används rena peroxider eller peroxider 
som blandats med hjälp- eller tillsatsämnen. Vid lagring av dessa kemikalier måste strikta säkerhetsåtgärder vidtas och många myndighetsbestämmelser 
följas. Alla DENIOS-peroxidlager har ett ETA-, ett F 90-godkännande av det tyska institutet för byggteknik (DIBt) samt REI 90-klassificering från IBS, REI 
120-klassificering från Efectis France och ett expertutlåtande från det federala institutet för materialforskning och -testning (BAM).

Särskilda krav tillgodoses med precision
Organiska peroxider kan vara mycket farliga eftersom de bryts ned vid temperatur- eller katalysatorpåverkan. För att minimera risken vid lagring av 
organiska peroxider, ska ett antal bestämmelser följas vid byggande av peroxidlager, till exempel branschorganisationens föreskrift för organiska peroxider 
(DGUV föreskrift 13) i Tyskland eller VKF-brandskyddsdirektivet "Farliga ämnen 26-15" i Schweiz. DENIOS erbjuder brandklassade miljöcontainrar i form av 
specialutrustade peroxidlager som uppfyller dessa speciella lagkrav.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Brandklassad miljöcontainer RFP 315.30 med 
klimatanläggning, brandklassning REI 90 och 
tryckavlastningsanordning i taket 

 

 F 90
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Rådgivning: 036-39 56 60

Brandklassad miljöcontainer för organiska peroxider

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Minimera säkerhetsavståndet
Byggnader där organiska peroxider hanteras, 
måste beroende på riskklass och mängd 
organiska peroxider samt läge, placering 
och typ av byggnad ligga på ett visst 
säkerhetsavstånd från andra byggnader eller 
anläggningar. Med beaktande av särskilda 
säkerhetsåtgärder som t.ex. brandskydd, 
släckningsutrustning och brandvarnare 
kan säkerhetsavstånden bli helt eller 
delvis överflödiga enligt överenskommelse 
med tillsynsmyndigheterna. Genom F 
90/REI 90/REI 120-modellerna av våra 
brandklassade miljöcontainrar kan till exempel 
säkerhetsavståndet halveras.

Temperatur under kontroll
SADT (self-accelerating decomposition temperature) är den temperatur, 
som om den överskrids, medför risk för självaccelererande nedbrytning 
av peroxider. Det lagrade godsets temperatur måste ligga minst 10 °C 
under SADT. För att säkerställa kvalitetskraven och säkerhetskriterierna 
för ett konstant temperaturintervall krävs förutom brandskydd även god 
värmeisolering. Vårt peroxidlager garanterar mycket god värmeisolering med 
paneler av mineralull (materialklass A). Integrerade klimatanläggningar är 
tillförlitliga för att hålla temperaturen inom det intervall som krävs. Om så 
behövs, även i redundant utförande.

Explosionsskydd
Teknisk ventilation förhindrar att explosionsfarliga luft- och 
gasblandningar ansamlas i containern. För att effektivt undvika 
antändningskällor är elektriska komponenter ex-klassade. Containrar 
för organiska peroxider i riskklass OP I till OP II måste dessutom vara 
försedda med tryckavlastningsytor. Det finns gällande riktvärden för 
beräkning av nödvändig total tryckavlastningsyta. Vi installerar en sådan 
tryckavlastningsanordning i taket av containern. Den är beräknad så att 
den öppnas självständigt vid ett förhandsdefinierat tryck. Efter reduktion 
av tryckvågen stängs den automatiskt och tätar lagret så att brandskyddet 
bibehålls. Det har vi framgångsrikt visat i ett brandtest på 120 minuter.

Tillbehör för peroxidlager
I princip består vår brandklassade miljöcontainer av en robust och korrosionsbeständig stålkonstruktion, ett brandklassat hölje (F 90/
REI 90/REI 120) samt självstängande branddörrar. Om du har förhöjda säkerhetskrav för peroxidlager, kan tillbehören utökas med bl.a. 
följande komponenter:

 W Värme- och kylteknik (även redundant)
 W Brandsläckningsutrustning
 W Temperaturövervakning
 W Larmsystem (optiskt och akustiskt)
 W Gasvarningsdetektorer
 W Uppsamlingskärl av rostfritt stål eller insats av plast (PE-inliner)

Gör dina val i marknadens mest 
omfattande tillbehörssortiment.

se sidan

256
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KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

www.denios.se/
miljöcontainer

Våra kundanpassade 
projekt inom säker 
kemikalieförvaring.

Rådgivning: 
036-39 56 60

www.denios.se/shopVi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Förstklassig, teknisk utrustning och elinstallationer behövs i alla branscher. Tekniken används inte bara inomhus eller i 
lokaler. Av utrymmesskäl, för flexibilitet vid förändrade förutsättningar eller för utomhus användning finns monterings-
färdiga, fristående lösningar. I sådana fall används DENIOS teknikcontainrar (TSR) – även på byggnadens tak. Reservel-
verk för avbrottsfri strömförsörjning, olika energialstrare (t.ex. dieseldrivna generatorer eller bränsleceller) samt trådlös 
teknik och energiteknik förvaras flexibelt i våra containrar som är skyddade mot brand och skadegörelse. Även andra 
användningsområden är möjliga, t.ex. som testrum för litiumbatterier.

Vad står det i din riskanalys och i ditt brandskyddskon-
cept? Vilka klimatförhållanden måste observeras? Hur 
ska testomgivningen integreras i din infrastruktur och 
dina arbetsprocesser? Vi använder specifika frågor för att 
välja rätt koncept för dig. Utrymmesbehov, uppställnings-
plats (inne eller ute), utrustning, säkerhetsåtgärder – din 
individuella kravprofil är resultatet av vår behovsanalys. 
Du får nytta av våra kunskaper som tillverkare av tekniska 
förvaringslösningar som vi låter dig ta del av och som 
ingår i konstruktionen, så att din personal och din utrust-
ning skyddas på bästa sätt.

Tekniska säkerhetsutrymmen från DENIOS tillgodoser mycket höga krav på belastning och säkerhet. Den stabila botten-
delen och stålramskonstruktionen är alltid en del av DENIOS skyddskoncept. Tack vare de variabla dimensionerna kan 
containrarna konstrueras exakt för det utrymme som finns till förfogande hos er och för önskad användning. Eftersom 
de är konstruerade som en kompakt lösning, finns en mängd platsoptimerade användningsmöjligheter. Även rymliga 
lösningar finns att få: Från kombinerade lager- och testanläggningar till komplex med flera rum samt logistikområden 
och gångar under tak. Du kan välja en kundanpassad inredning till ditt tekniska säkerhetsutrymme från ett omfattande 
tillbehörsprogram.

Kundanpassade valmöjligheter 

Vårt mål är exakt genomförande av projektet i rätt tid 
av vår utbildade personal. Du kan följa framstegen i 
produktionsetapperna personligen och låta genomföra 
ett Factory Acceptance Test (FAT). Genom mångårig 
erfarenhet är vi väl förtrogna med lagstiftningen, 
tillsynsmyndigheter och försäkringsinstanser och stödjer 
dig i samarbetet. Så sätter vi tillsammans målet för 
godkännande av ert tekniska säkerhetsutrymme i enlighet 
med statik-, miljö-, ex- och brandskyddsaspekter – en 
viktig förutsättning för ert försäkringsskydd. Efter avslutat 
projekt får ni en omfattande projektdokumentation samt 
granskade statikberäkningar. Vi bistår dig även i driften. 
Vi säkrar investeringens värde genom vår kundservice. 
Med en kundanpassad produkt garanterar vi er en högk-
valitativ lösning med lång livslängd.

Projektledning och kundserviceBehovsanalys och rådgivning

SÄKERHETSRUM FÖR KÄNSLIG TEKNIK

Gör dina val i marknadens mest om-
fattande tillbehörssortiment. se sidan

256

Läs mer om vårt utbud. se sidan
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KUNDCASE

Nätoberoende energiförsörjning

För demonstration av toppmodern teknik inom området 
förnybar energi behövde kunden Hoppecke ett utställ-
ningsrum som behövde uppfylla en rad krav på säkerhet, 
brand- och explosionsskydd. Denna tvådelade miljöcon-
tainer för prover, utformat som showroom för företagets 
kunder, möjliggör förvaring av vätefl askor för drift av en 
bränslecell, dels lagring av litiumjonbatterier, som laddas 
av bränslecellen och solceller på taket. DENIOS har på 
mycket kort tid utvecklat ett tekniskt säkerhetsutrymme 
som samtidigt uppfyller alla krav: F 90-brandskydd, brand-
varnare, explosionsskydd och ventilationsteknik.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Provanordning för stationära 
energilagringsenheter

Voltavision GmbH i Bochum är ett oberoende forsknings- 
och utvecklingsföretag, som driver provningsanläggningar 
för högteknologiska system inom disciplinerna eldriven 
transport och förnybar energi. Storleken på testobjekten 
sträcker sig från litiumjonbatterier för elapparater till 
”stora” energilagringssystem. För just dessa storskaliga 
tillämpningar har Voltavision och DENIOS tillsammans 
utvecklat ett provningsrum, som utmärker sig genom sin 
behovsanpassade volym och möjliggör tester av litium-
batterier i temperaturintervallet -20 till +60 °C.

Externt serverrum för datalagring med inbrottsskydd

CNS Computer Network Systemengineering GmbH är ett medelstort 
IT-företag med huvudkontor i Gelsenkirchen, Tyskland. CNS anlitades av 
VULKAN-gruppen i Herne till att installera ett komplett utrustat serverrum 
för säkerhetskopiering utanför företagets kontorsbyggnad. CNS anlitade i sin 
tur DENIOS och valde de väl beprövade teknikrummen TSR som den känsliga 
IT-infrastrukturen installerades i. Rummet krävde isolering av hög kvalitet 
och klimatreglering samt hela förvaringslösningen skulle även utrustas med 
stöldskydd enligt RC 4.

Rådgivning: 036-39 56 60

Brandklassad 
battericontainer

se sidan
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www.denios.se/shopVi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Väderskyddad inlagring och uthämtning 
av kemikalier

Nyckelfärdiga storlager för farliga kemikalier

Väderskyddad container för farliga kemikalier
Miljöcontainrar från DENIOS kan kombineras till anläggningar av valfri storlek. Så kan stora mängder kemikalier lagras och även olika 
lagerområden och brandceller skapas. De enskilda områdena resp. avsnitten kan utrustas efter behov. Till exempel kan områden med/utan 
brandskydd kombineras, eller med/utan värmeisolering. Körvägar och kommissioneringsområden kan förses med i tak och möjliggör därmed 
arbete i anläggningen med väderskydd. Valfria krav kan tillgodoses för lagringen vad gäller önskad temperatur, ventilationsteknik etc. 
Lagbestämmelser och brandskyddsstandarder följs.

Kundcase

Centralt storlager för smörjmedel
DENIOS har utvecklat ett nytt storlager för smörjmedel för Holcim GmbH, en av de största tillverkarna av byggmaterial i Tyskland. Tidigare förvarades nya 
smörjmedel som oljor och fetter i fat, behållare och dunkar, kasserade oljor och fetter samt begagnade oljeabsorbenter och nedsmutsade trasor etc. vid fyra 
olika anläggningar. Det gjorde den dagliga hanteringen mycket omständlig. Det blev alltså nödvändigt att utforma ett nytt centralt storlager för att anpassa 
arbetsprocesserna till de dagliga kraven och inte minst till Holcims riktlinjer.

I det nya smörjmedelslagret kombineras 
förvaring och hantering av nya och 
gamla smörjmedel i ett enda lager. I 
anläggningen används standardiserade 
tekniska förvaringslösningar från DENIOS 
och dessa omfattar två lagerområden: ett 
område bestående av isolerade system för 
frostskyddad förvaring av nya smörjmedel. Det 
oisolerade området används för att förvara 
gamla smörjmedel. I varje lagerområde finns 
det plats för 52 IBC eller 70 europapallar. 
Områdena är försedda med takfönster 
så att anläggningen är väderskyddad och 
anpassad för truckanvändning. För förvaring av 
brandfarliga material i mindre behållare och 
avtappning av olja har lagret kompletterats 
med en miljöcontainer Walk-in F 90.
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Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Trapetsformat plåttak
Takbelysning

Ljuskupol

Skjutdörr
Skyddande 
beläggning Slagdörr

Ramp
Extra bakvägg

Plant underlag 
med gallerExempel på utrustning till en 

Miljöcontainer-anläggning från DENIOS

Lager för kemikalier bestående av miljöcontainers kombinerade med genomskinliga tak i körstråk/gångar

Nyckelfärdiga storlager för farliga kemikalier

Exempel på utrustning för ett 
DENIOS storlager

Storlager för ca 400 ton farliga kemikalier i fat, IBC/ASF och andra specialbehållare, helt tak, enkelt att nå alla behållare

Rådgivning: 036-39 56 60
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Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

OSLAGBARA 
UTRUSTNINGSALTERNATIV

www.denios.se/
kundlösningar

Flera spännande projekt 
har vi redan framgångsrikt 
genomfört för våra 
internationella kunder. 
Läs mer om våra senaste 
kundcase.

Säkerhetsutrustning

Era driftmässiga, juridiska och försäkringstekniska villkor 
avgör vilka byggstenar som krävs i säkerhetsutrustningen 
för er miljöcontainer. Kundanpassade riktlinjer framgår 
av riskbedömningen, ert säkerhetskoncept, er ATEX-
bedömning samt övriga villkor, till exempel ljudnivåer.

Genom behovsanalys och rådgivning utgående från 
era specifika krav anpassar vi tillsammans ett optimalt 
system för er med tillhörande säkerhetsutrustning. 
Eftersom lagstiftaren föreskriver regelbunden kontroll 
av säkerhetstekniska anordningar, är du på den säkra 
sidan med DENIOS sakkunniga tillverkarkompetens även 
långsiktigt.

Säkerhetsutrustningen är avsedd att förebygga risker, 
t.ex. genom

W skydd mot utströmmande vätskor,
W ex-klassning,
W klimatskydd,
W immissionsskydd,
W systemövervakning och larmsystem,
W belysning,
W brandsläckningsutrustning,
W personsäkerhet och
W skydd mot externa faktorer.

Komfortutrustning

Containerns praktiska utrustning underlättar arbetet 
avsevärt. Eftersom den är effektivt anpassad till din 
användning sparar du tid och sänker på lång sikt 
kostnaderna. Välj mellan många olika utrustningsmoduler. 
Vi hjälper dig gärna att hitta ett optimalt system. Vid 
ösnkemål levererar vi containern inredd och klar. Enkelt 
redan från början.
Den praktiska utrustningen är avsedd för att underlätta 
arbetet och processoptimeringen, t.ex. genom

W hyllor, rullbanor och förvaringshjälpmedel
W takvärmesystem
W medieanslutningar och elutrustning
W elektronisk databearbetning
W elektroniska lås
W transport- och idrifttagningshjälpmedel
W etc.

Skräddarsy er miljöcontainer!

Dra fördel av mångfalden i DENIOS utrustningsprogram för kundanpassad inredning av  miljöcontainern. Utforma 
processerna i hanteringen av farliga kemikalier på bästa sätt genom ett skräddarsytt 

lagringssystem för ert företags behov. Som tillverkare vet vi att säkerhet och 
uppfyllande av lagar och regler samt komfort i fråga om användning och underhåll 

är viktiga faktorer för verksamheten, vars potential kan utnyttjas på bästa sätt 
genom kundanpassad utrustning. DENIOS specialister ger dig råd och hjälp med 

planering och konfiguration av din miljöcontainer. På begäran ger vi dig råd 
på plats och konfigurerar med hjälp av variantkonfiguratorn, en programvara 

utvecklad av DENIOS, en lagerlösning skräddarsydd för dina behov.



257Rådgivning: 036-39 56 60 Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Expertrådgivning

Har du inte hittat det du söker? 
Behöver du mer information? 
Använd DENIOS rådgivning

036-39 56 60

Kraven på säkerheten i en miljöcontainer ökar ständigt. Men är säkerheten det enda man måste tänka på när det gäller 
miljöcontainrar? När man tar en titt på dagens arbete visar det sig att digitaliseringen har förändrat arbetsprocesserna, 
allt blir mer komplext och klimatförändringar kräver att vi tänker om i mycket. Vad innebär det för lager- och 
processtekniken? Vi har gjort det till vårt mål att bidra till utvecklingen av den moderna arbetsvärlden. I DENIOS nya 
utrustningssortiment för tekniska containersystem finns det många alternativ för att skapa en framtidssäker arbetsmiljö. 

MODERNT ARBETE. NYA 
CONTAINTERLÖSNINGAR.

Think Green: Använd dina gröna fingrar och öka 
samtidigt isoleringen på din miljöcontainer. Med en 
levande isolering på containertaket bidrar du till en 
bättre miljö, t.ex. insektsskydd, regnvattenskydd och 
uppsamling av fint damm. Det snygga utseendet ökar 
även trivseln.

Digitaliseringens intåg, hejdå till: nycklar, knappar, 
brytare, papper? Dagens arbetsliv har förändrats: 
digitala passersystem, pekskärmar, videoövervakning, 
databaserade tjänster för Condition Monitoring eller 
Warehouse Management förändrar arbetsprocesserna 
och gör dem säkrare och effektivare. DENIOS är också 
med och leder digitaliseringen inom förvaring- och 
processteknik.

Digitala tjänster.

Förvaring av kemikalier regleras av strikta regler och 
lagar för att uppnå arbetsmiljösäkerhet och miljöskydd. 
Planering, organisering och drift av en miljöcontainer 
medför både utmaningar och skyldigheter. DENIOS 
digitala tjänster hjälper dig säkert och bekvämt med 
detta.
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Brandklassad miljöcontainer ”Walk in”

Tillval till miljöcontainer

www.denios.se/shop

Tillträde
Att fundera kring hur miljöcontainern ska användas lönar sig vid planeringen. Förutom säkerhetsaspekterna (t.ex. spärrsystem för 
branddörrar) är bekväm manövrering (t.ex. med fjärrkontroll) och i möjligaste mån obehindrat tillträde för lyft- och transportredskap 
(t.ex. via uppkörningsramper) viktigt för effektiva arbetsprocesser.

Dörranordningar
Du kan välja mellan en rad dörranordningar för våra Walk-in-containrar. Observera att placeringen av 
dörrarna påverkar utrymmesutnyttjandet. Vid valet av enkeldörr eller pardörr bör du överväga hurvida 
det är möjligt att lastning och lossa containern smidigt. Vi hjälper dig gärna med råd!

Softclose

Med dörrdämparsystemet 
(tillval) fås en mjuk 
stängning av dörrarna.

Dörr-/dörrspärrsystem
Ett dörrspärrsystem kan läggas till för varje container med dörrar. Dessa 
hålls öppna med hjälp av en elektromagnet. Vid tryckning på knappen 

för dörrstängning eller vid larm 
blir elektromagneten strömlös. 
Pardörrar stängs då med hjälp av 
efterreglering.

Skjut- och rullportar
Har ni mycket lagervaror men ont om plats? Våra hyllager kan på begäran 
utrustas med platsoptimerade skjutdörrar eller rulldörrar. Vi tillhandahåller 
gärna även dörrkombinationer, till exempel för dubbelsidig åtkomst till 
innehållet i er container.

Uppkörningsramp
Miljöcontainer "Walk in" från DENIOS erbjuder god tillgänglighet genom sin låga ingångshöjd. 
Komforten kan ökas ytterligare, genom att installera en uppkörningsramp.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Artikelnr 272-097-JY

Artikelnr 272-099-JY

Miljöcontainer ”Walk in”

Communication Bar
De nya produktutvecklingarna från DENIOS är mycket lättanvända 
och innehåller den senaste tekniken. Med Communication Bar kan du 
styra alla elektroniska komponenter i containern, t.ex. styrenheten, 
belysningen och det elektroniska låset via RFID.

SOFT-
CLOSE
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Miljöcontainer ”Walk in”

Miljöcontainer

Tillval till miljöcontainer

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Användning av utrymmet
Oavsett om det gäller miljöcontainer ”Walk in” eller miljöcontainer med/utan brandskydd, har du många olika möjligheter att anpassa 
användningen av containerutrymmet efter era behov.

Flexibla lagernivåer
Specialutföranden är möjliga i fråga om antal 
och placering av hyllplan samt lastkapacitet 
och hyllplanens beskaffenhet

Hyllplan
Basmodellen har galler 
på varje lagerplan. 
Specialutföranden: Anordningar 
för liggande fatlagring, 
rullbanor för genomlopps- och 
inskjutningslagring, hyllskenor 
eller vagn-skensystem

Extra djup modell
För skrymmande lagervaror resp. 
förhöjd lagerkapacitet; Tillträde på 
båda långsidorna

Skiljeväggar
Att skapa olika lager-/
klimat-/temperaturintervall

Hyllor
Kan anpassas individuellt för lagring av kannor 
och dunkar

Belyst yta
Ni avgör vilka områden som ska användas som lageryta eller som 
arbetsyta. Med hjälp av hjulinsatser kan du flytta tunga varor inuti 
containern. Finmaskiga galler gör det möjligt att köra med gaffellyftvagn.

Arbetsstation för farliga kemikalier
Arbetsstationen för farliga 
kemikalier kan utrustas med 
anordningar för uppsugning av 
farliga ångor och damm, som t.ex. 
arbetsbord med utsugsanordning 
eller punktutsugar.

Walk in förvaringslösning 
med skiljevägg

Rådgivning: 036-39 56 60
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Personsäkerhet i arbetslokalen
Walk in-containrar kan konstrueras som arbetsrum med olika utrustningsalternativ för mycket hög personsäkerhet. Det finns olika 
belysningsalternativ för våra containersystem. Containrarna kan även förses med fönster så att man kan se ut. I brandklassade miljöcontainrar 
walk-in uppfyller fönstren gällande brandskyddregler.

 W Kameraövervakning och -inspelning av riskområdet både invändigt och 
utvändigt av miljöcontainern.

 W Välj mellan vägg- eller takmontering, ansluts till ett lokalt nätverk (LAN) 
med UTP-kabel (PoE).

 W Bra upplösning så att man ser detaljer och kan zooma: 2560 x 1920 MP 
(5 MP). Optiskt zoomobjektiv 4,5x. Autofokus.

 W Sensor med smart belysning (HDR) och 3D-brusdämpning.  
Adaptiv mörkersensor för IR-sikt (50 meter).

 W Skåp av rostfritt stål som skyddar mot skadegörelse, kapslingsklass  
IP 66. 

 W Inspelningsapparat med 4 kanaler med kapacitet för ytterligare 
3 kameror. Lagringsmedium 1 000 GB HDD med möjlighet att 
säkerhetskopiera på USB, Smartphone-app för Android och Apple  
samt programvara för Windows och Mac.

 W Olika inspelningslägen: kontinuerlig, efter tidsschema, efter externt 
larm, efter rörelselarm, inspelning OFF.

 W Finns även i ex-klassat utförande.
 W För att integritetspolicyn ska uppfyllas måste övervakade personer 
godkänna att de spelas in eller så måste arbetsgivaren och de anställda 
ingå ett avtal om detta.

Artikelnr 272-096-JY Artikelnr 272-407-JY

 W Informationstavlan används för att visa arbetsinstruktioner och 
information om arbetssäkerhet enligt riskanalysen.

 W Vädertålig, låsbar informationslåda av aluminium, silvereloxerad, med 
härdat glas. 

 W Baksidan består av en magnetisk tavelyta. Här kan till exempel 
A4-utskrifter fästas med magneter eller så kan man skriva direkt på 
tavlan för att informera om viktiga saker.

Övervakningskamera Låsbar infoboard outdoor

Tydliga och korrekta skyltar ökar säkerheten. Skyltar och varningar enligt gällande bestämmelser men även många 
andra varningsskyltar och ledsystem för utrymningsvägar eller riskområden är obligatoriska. Vi hjälper dig gärna att 
planera rätt skyltar och varningar i din förvaringslösning.

Personsäkerhet vid fara
Vid fara kan (tekniska) hjälpmedel bidra till snabb larmning, 
förebyggande av faran, första hjälpen och utrymmning, till exempel 
med

 W SOS-signal som löses ut med en manuell larmknapp eller akustiskt 
med en siren och/eller optiskt, t.ex. med en signalstolpe.

 W bärbara brandsläckare som placeras lättillgängligt på olika ställen 
i containern

 W nödbelysning som gör att säkerhetsrelevanta arbeten kan 
slutföras korrekt även vid strömavbrott eller så att man kan lämna 
riskområdet snabbt och säkert.

 W En första hjälpen-station som till exempel är utrustad med 
plåsterdispenser, ögondusch och brandfilt.

Skyltar och märkning

Här finns första hjälpen-material för din arbetsplats. 

Mer produkter finner du på 
www.denios.se/shop



Ke
m

ik
al

ie
fö

rv
ar

in
g

261

1Tillval till miljöcontainer

Ventilations- och utsugsteknik
Vid hantering av hälsofarligt damm och hälsofarliga ångor kommer ofta krav på att använda en teknisk lösning istället för eller 
som komplement till personlig skyddsutrustning (PSU). DENIOS integrerar med precision sina certifierade arbetsbord och 
utsugsanläggningar i din tekniska förvaringslösning.

W Damm och ångor sugs ut över stora ytor genom riktad luftreglering
W Mycket moderna frånluftsfilter möjliggör emissionsfri ventilation
W Absolut nödvändig för konstanta produktionsförhållanden: Tilluftstemperaturen regleras
W Uppfyll säkerhetskrav med brandklassade underskåp för exempelvis mellanlagring av referensprover eller prover i små mängder
W Omfattande personskydd och ett arbetsområde som uppfyller de ergonomiska kraven är alltid viktigt för oss

Omfyllningsrum med integrerad punktutsug för punktvis utsug-
ning av hälsofarliga ångor

Provningsrum som arbetsplats med skyddsventilation och 
nöddusch. Brandklassade underskåp erbjuder extra säkerhet för 
exempelvis referensprover 

Högsta person-, fastighets- och produktskydd

Principen för alla ventilationskoncept från DENIOS är:

W Säker uppsugning av farliga emissioner
W Tillförlitligt person-, fastighets- och produktskydd
W Låg frånluftsvolym vid kontinuerlig drift
W Lågt buller
W Hög flexibilitet/anpassning till kundens önskemål

Utbud DENIOS Containment

Beställ nu: 036-39 56 60

Du får en omfattande översikt över våra tjänster inom området 
Containment-system i DENIOS-broschyren "Arbeta säkert med farliga 
ämnen." eller på internet på www.denios.de/containment.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Artikelnr 272-407-JY

Rådgivning: 036-39 56 60

Mer produkter finner du på 
www.denios.se/shop
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Brandvarnings- och 
larmanläggningar
W Förebyggande brandskyddsåtgärd(er) med 

syftena: branddetektering, larmning (optisk/
akustisk) samt evakuering 

W ändamålsenligt tillägg till ytterligare 
tekniska brandskyddsåtgärder, till 
byggnadsrelaterade och organisatoriska 
åtgärder och förebyggande brandskydd 
genom räddningstjänsten

Branddetektering
För att hålla din brandklassade miljöcontainer 
säker måste bränder kunna detekteras utan 
dröjsmål.
Därför ska du använda DENIOS godkända 
multisensorer, som snabbt och tillförlitligt 
detekterar rök och brand. Vi bygger även in en 
specifik brandvarnare om du så önskar.

Larmsystem, 
varningslampor och sirener
Använd varningslamporna för brandlarm eller 
för systemövervakning, t.ex. för mätdata 
som frånluftsövervakning (kontrollerar 
luftströmning) eller luftfuktighet. Det finns 
olika lösningar – fråga oss!

Mål för förebyggande brandskydd vid lagring 
av kemikalier
W Person-, miljö-, produkt- och anläggningsskydd mot följder av brand och 

explosion
W Förebyggande av bränder och explosioner resp. begränsning av dessa 

tills räddningstjänsten kommer
W Förebyggande av oönskade förändringar av kemiska och/eller fysikaliska 

egenskaper hos lagervarorna genom temperaturinflytande eller kontakt 
med släckmedel

W Undvikande av följdskador (rökskador, släckvattenskador, miljöförstöring 
och skador av driftstopp)

W Snabb återställning av driftsberedskapen

Grundprinciper för brandskydd

Beställ nu!

För brandfarliga, giftiga och brandfarliga medier finns mycket 
krävande säkerhetsföreskrifter. Lagstiftaren kräver att mycket stränga 
brandskyddsbestämmelser följs för att skydda 
människa och miljö. Följaktligen bör du på ett 
tidigt stadium informera dig om de olika kraven 
och formulera åtgärder som på bästa sätt 
förebygger brandriskerna. Vi tillhandahåller 
gärna lämplig baskunskap som 
introduktion: DENIOS Farliga ämnen – 
en handledning

Spärrsystem för 
branddörrar och -portar

Fråga om produkt- och serviceutbud!

W Tillåten inredning som ser till att dörrar 
mellan brandceller står öppna med hjälp av 
en spärranordning (t.ex. elektromagnet)

W Automatisk spärranordning: Vid brand 
stängs branddörren automatiskt efter 
utlösning av en integrerad rökvarnare eller 
kan utan problem stängas manuellt

W Underhåll, kontroll och service föreskrivs 
enligt lag

Brandväggar
Brandskyddade skott för genomföringar i 
väggarna på brandklassade miljöcontainers för

W kablar och rör (brandväggar),
W ventilationsrör och -kanaler 

(brandskyddsluckor).

Brandskyddsluckor
Nödvändiga öppningar, t.ex. för ventilation, 
måste skyddas med brandskyddsluckor. Vid 
brand stängs brandskyddsluckorna automatiskt

Brandklassad 
väggenomföring av rör och 
kablar

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Dörrspärrsystem

Artikelnr 188-296-JY

Artikelnr 272-097-JY

En elektromagnet håller dörrarna öppna. Vid aktivering av dörrstängningsknappen eller om ett larm aktiveras, bryts 
strömmen till elektromagneten. Dörren stängs då med hjälp av den övre dörrstängaren.
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Stationära släckningssystem 

Halvstationära släckningssystem
Till skillnad från stationära släckningssystem har inte halvstationära släckningssystem något eget förråd av släckmedel, utan 
via en anslutning till släckmedelsförsörjning som räddningstjänsten tillhandahåller. De möjliggör för insatspersonalen att 
ingripa snabbt och målinriktat mot brand. DIN 18230 ”Stationärt brandskydd i industribyggnader” innebär att en halvstationär 
släckningsanläggning bara kan godkännas i industriella brandskyddskoncept efter godkännande av den offentliga räddningstjänsten, 
under förutsättning att fabriken inte har egen brandkår.

Kontroll och underhåll av släckningssystem

Ring oss på: 036-39 56 60. Vi ger dig gärna råd!

Innehavaren har kontroll- och underhållsplikt för varje släckningsanläggning. Kontinuerliga 
kontroller av t.ex. släckningssystem säkerställer att driftsberedskapen i anläggningarna 
upprätthålls och att de fungerar i en nödsituation. Vid regelbundna kontroller av 
släckningsanläggningen och en årlig kvalitetskontroll av släckmedlet upptäcks skador tidigt 
och ger indikationer om släckningseffekten.

Invallningsanordningar för släckvatten

Fråga oss om lämpliga skyddsåtgärder!

W Släckvatten kan orsaka föroreningar på grund av miljöfarliga ämnen som sköljs ner och/eller 
miljöfarliga släckmedel och/eller miljöfarliga tillsatser

W Vattnet kan förorenas eller förgiftas på grund av kontaminerat släckvatten
W Skyddsåtgärder enligt gällande bestämmelser
W Invallningsanordningar för släckvatten används för att samla upp kontaminerat släckvatten 

säkert under släckningsarbeten
W Typen och utförandet av nödvändiga invallningsåtgärder beror på företagets riskanalys

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Vilka riktlinjer och 
lagar måste jag ta i 
beaktande? 

Svar på denna och andra frågor får du på 
DENIOS-dagarna på temat farliga kemikalier. 
Du hittar aktuella datum på www.denios-
akademien.se

Artikelnr 272-075-JY

W Brandsläckning med aerosol enligt SS-EN 15276-1, utan tillsatt vatten.
W Aerosolsläckningsgenerator löses ut av temperaturen (som ett sprinklersystem) och bekämpar effektivt den 

kemiska förbränningsprocessen inom 4,5–15 sekunder (beroende på modell).
W Förhindrar miljöskador som annars kan uppstå på grund av släckningsvatten.
W Släckmedelstekniken är miljövänlig och oskadlig för människor (inte hälsovådlig, tränger inte undan syre). Den 

är bland annat listad som officiellt "HALON-släckmedel" hos United States Environmental Protection Agency 
(U.S.EPA).

W Kostnaderna sänks avsevärt eftersom inga indämmande anordningar för släckningsvatten behövs.
W Installeras snabbt och enkelt tack vare att den är lätt, tar liten plats och inga rör behövs.
W Låga kostnader både vid investering och efteråt (inget underhåll under hela livslängden).
W Produkten håller länge och kräver få kontroller (ingen trycktank och inga trycktest).
W Tillverkad enligt ISO 9001:2000, TÜV, VDE ISO 14001 och IQNet.
W Professionell planering, installation och underhåll enligt SS-EN 15276-2.

Rådgivning: 036-39 56 60

Läs mer om vårt utbud. se sidan

257
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Allmänt byggtekniskt 
godkännandeDIBt

Effektiv värmedämpning, 
isoleringspaneler med 
fyllning av mineralull eller PU

Svetsad stålramskonstruktion

Frånluftsfläkt som 
garanterar luftväxling vid 
förvaing av brandfarliga 
vätskor (H226/H225/H224)

Kamrörselement på 
genomlastningsskyddet

Reglerad lufttillförsel 
för optimal luft- och 
temperaturfördelning i 
lagersystemet

Tillval till miljöcontainer

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Klimatteknik
En tillförlitlig temperering av värme- eller köldkänsliga lagervaror krävs i många industriella områden, t.ex. för att skydda lagrade fat mot negativ 
temperaturpåverkan. Isolerade miljöcontainrar från DENIOS fungerar utmärkt för frostfri lagring av temperaturkänsliga ämnen. Systemen kan dessutom utrustas 
med ett utökat värmesystem, med kylaggregat eller klimatanläggning. Den väl beprövade konstruktionsprincipen som ligger till grund för miljöcontainrarna 
tillämpas även på det isolerade utförandet. Den stabila, svetsade stålramskonstruktionen kläs med specialpaneler på alla sidor. Olika typer av isolering används 
för säker lagring av miljöfarliga ämnen eller brandfarliga kemikalier (se nedan).

Isoleringspaneler för värmeisolering
Värmeisolering av A- eller B-material skyddar effektivt mot energiförluster och frost. Brandsäkert A-material passar dessutom för lagring av brandfarliga 
vätskor. Miljöcontainer med värmeisolering kan till exempel utökas med värmesystem eller temperaturövervakning.

Mineralullspaneler (ISO A)
Det finns olika (ISO A) sandwichpaneler med 
en stödkärna av mineralull och täckskikt av 
stål för värmeisolering.

 W God isolering, lång hållbarhet och mycket 
gott brandskydd

 W Materialtjocklek 50 mm, byggmaterialklass 
A, brandsäkert, U = 0,78 W/(m²K)

 W Materialtjocklek 100 mm, materialklass A, 
brandsäkert, U = 0,42 W/(m²K)

 W CE-märkning finns
Vid miljöcontainer MCV är väggpanelerna 
fyllda inifrån med 40 mm 
A-material.

PUR-paneler (ISO B)
 W Sandwichpaneler (ISO B) med stödkärna av 
polyuretan-hårdskum (PUR) och täckskikt av 
stål

 W Mycket god isolering mot värme/kyla
 W Materialtjocklek 50/60 mm, 
byggmaterialklass B (svårantändligt),  
K = 0,47 W/(m²K)

 W CE-märkning finns

Värmeisolering
I utförandet med värmeisolering och värmesystem får ni ett lagenligt och frostfritt lager (utomhus -15 °C, invändigt +5 °C) för 
temperaturkänsliga vätskor. Vi ger dig gärna råd vid planeringen av din frostfria miljöcontainer.
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Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Värmefläkt
I motsats till kamrörselement garanterar 
värmefläktar en aktiv och riktad 
konvektion. Den effektiva värmeeffekten 
är då högre än vid värmemedier med 
naturlig värmeströmning. Värmefläktar 
är därför ett uppvärmningssystem att 
föredra vid större miljöcontainrar Walk-in 
med isolering. Värmefläktar finns även 
med cirkulationsfunktion för jämn 
temperaturfördelning i containern.

Extra ventilation
Vid större containrar som är försedda med kamrörselement, används 
dessutom en extra ventilation. Den är kopplad till uppvärmningssystemet, 
suger in den uppvärmda inomhusluften och fördelar den jämnt i 

lagerområdet.

Luftkonditionering
I standardutförandet håller klimatanläggningar 
invändiga temperaturer på +5 °C vid 
utetemperaturer på ned till -15 °C resp. 
+25 °C vid upp till +35 °C utetemperatur. 
Modulbaserade kyl- och klimatlösningar 
tillåter exakt temperering av lagerutrymmet. 
Även ex-modeller finns.

Termisk bearbetning av ämnen
Söker du efter ett system för termisk bearbetning av ämnen inom er processkedja? Vi vet att processteknikens 
krav skiljer sig från traditionell lagring. Ändå kan synergier skapas. DENIOS värmekammare bygger på beprövad 
kemikaliecontainerkonstruktion och erbjuder omfattande skyddsmekanismer och en robust stomme. För 
huvudarbetsuppgiften uppvärmning resp. smältning är deras funktion optimerad för exakt temperaturreglering och 
korta uppvärmningstider.

Kamrörselement
Våra kamrörsvärmare är utrustade 
med en inbyggd temperaturvakt. 
Den skyddar värmarens yta 
mot överhettning. Även ett 
påkörningsskydd ingår eftersom 
värmarna ofta monteras i 
trafikerade områden. Värmarna 
finns i Ex- och nEx-utföranden med 
en effekt på 1 eller 2 kW.

Teknisk ventilation
För permanent ventilering av miljöcontainern sker luftomsättningen 
med teknisk ventilation som uppfyller gällande bestämmelser. Därmed 
elimineras risken för att hälsovådliga eller explosiva gaser bildas. 
Luftflödet övervakas med en flödesvakt som uppfyller gällande krav. Vi 
kan även installera en teknisk ventilation som aktiveras automatiskt om 
gränsvärdena för frånluften överskrids.

Luftavfuktning och slussteknik
Om rumsklimatet måste vara exakt definierat kan din tekniska 
förvaringslösning anslutas till en avfuktare. Genom att montera 
skiljeväggar med slussteknik blir klimatet klart definierat och kan 
kontrolleras.

Värmekammare för 
upphettning och smältning

se sidan

257

Rådgivning: 036-39 56 60
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Tillval till miljöcontainer

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Grundstyrningens funktionerGrundstyrning

Enkelt och smart: med övervakningen DENIOS Connect
Sensorutrustning, till exempel med temperatursensor, brand-/rökvarnare, gasdetektor etc. utgör grunden för den här smarta övervakningen (DENIOS connect) 
i din container. Det finns två olika styrningar för dataregistrering och datahantering beroende på dina funktionskrav. De kan kompletteras med olika tillval så 
att de passar din behov. Dataöverföring görs smidigt via USB, Modbus eller mobiltelefon.

Uppmätta variabler för 
registrering
Permanent statusregistrering är möjlig för följande 
säkerhetsrelevanta komponenter i containern:

W Belysning, inne och ute (PÅ/AV)
W Teknisk ventilation (drift/störning)
W Värme (drift/störning)
W Dörrens styranordning (störning)
W Luftkonditionering (drift/störning)
W Dörr (öppen/stängd)
W Rumstemperatur
W Drifttider
W Omkopplingscykler (dörr)
1–2 signaler kan integreras på plats.

Enkel mobilanslutning

När containerns statusövervakning ansluts 
till ett mobiltelefonnät kan du komma åt data 
och larm utan att använda företagets nätverk. 
NarrowBand IoT är för närvarande den bästa 
tekniken för mobiltelefonnät för detta. Den 
här globala industristandarden är baserad på 
LTE och använder säkerhetsmekanismer enligt 
3GPP. Eftersom tekniken är särskilt anpassad 
för mindre datavolymer och inte omfattar 
onödiga LTE-funktioner är detta en mycket 
prisvärd och säker mobilkommunikation.

Funktion: registrering och 
hantering av data
W Registrering och hantering av mätdata
W Kopplingslogik som är optimalt anpassad till 

DENIOS lager- och processteknik
W Elektromekaniska styrningskomponenter i 

kopplingsskåpet
W Översikt av alla elektroniska komponenter 

och komponenter med sensorer via manöver- 
och indikeringselement på kopplingsskåpets 
framsida

W Aktuella mätvärden registreras ständigt med 
sensorer och jämförs med föreskrivna värden

W Optiska larm och/eller ljudsignaler
W DENIOS-fjärrdiagnos kan användas
W Överföring av sensordata till kundens enhet, till 

exempel en e-mail
W Automatiska system: till exempel automatiska 

låssystem och släckningsanordningar vid brand 
och avstängning av alla användare vid brand

Vi har använt övervakning 
för våra system i många 
år. Vi implementerar hela 
tiden egna uppfinningar och 
erfarenheter samt ny teknik. 
Ingen annan tillverkare 
erbjuder lika många 
möjligheter. Kontakta oss 
för personlig rådgivning på 
036-39 56 60.
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Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Komfortstyrningens funktioner

 W Aktuella mätvärden registreras ständigt med sensorer och jämförs 
med föreskrivna värden

 W Anläggningsparametrar sparas i 12 månader
 W Information om drifttid och underhållsintervall
 W Felmeddelanden eller larm när värden avviker från föreskrivna värden 
och larmfördröjning kan konfigureras via styrningens manöverenhet

 W Optiska larm och/eller ljudsignaler
 W DENIOS-fjärrdiagnos kan användas
 W Överföring av sensordata till kundens enhet, till exempel en e-mail.
 W Automatiska utlösningssystem: till exempel automatiska låssystem 
och släckningsanordningar vid brand eller automatisk aktivering av 
teknisk ventilation om frånluftsgränsvärdena överskrids

Komfortstyrning
Funktion: registrering, hantering, inmatning 
och indikering av data

 W Registrering och hantering av mätdata
 W Registrering av driftstatus och felmeddelanden
 W Information om drifttid och underhållsintervall
 W Fjärråtkomst via VPN: Upprätta en dataanslutning bekvämt och 
säkert via VPN (gratis) och en webbläsare

 W Kundanpassade utföranden i samråd med våra utvecklare

Maskin- och programvara i 
komfortstyrningen

 W Moderna pekskärmar som är enkla att använda både 
inomhus och utomhus

 W Styrenheten är ansluten till manöverenheten via Modbus 
och förblir aktiv även om manöverenheten slutar 
fungera och därmed säkerställs processtyrningen och 
processdokumentationen

 W Programvaran är en anpassad maskinvara som är utvecklad 
av DENIOS och är optimalt dimensionerade för tekniken i 
miljöcontainern där nyheter uppdateras hela tiden

 W Enkel dataöverföring via USB
 W Modbus-gränssnitt för anslutning till överordnade system 
som kundens processtyrningssystem

 W Modern kopplingsteknik med potentialfria kontakter för 
felmeddelanden för analys på plats

 W Kundanpassade utföranden kan beställas i samråd med 
våra utvecklare

Rådgivning: 036-39 56 60 267
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"Think Green" – använd dina gröna fingrar
Hållbarhet börjar med ansvarsfull hantering av farliga produktionsämnen. Miljöcontainrar från DENIOS ger säkert skydd vid förvaring. Kombinera hållbarhet med 
individualitet med hjälp av DENIOS omfattande utrustningsutbud och individuella lösningar. Vi realiserar även komplicerade och inte minst hållbara projekt för och 
med våra kunder.

Tillval till miljöcontainer

www.denios.se/shopVi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Nätoberoende energiförsörjning
För att demonstrera modern teknik för förnybar energi behövde kunden Hoppecke ett utställningsrum. DENIOS utformade i nära samarbete med kunden en 
individuell, tvådelad container som uppfyller de många kraven på säkerhet, brand- och explosionsskydd. Den ena delen används som teknikrum med batterier 
och bränslecell och den andra för att förvara gastuber med vätgas. I containern 
kan vätgastuberna förvaras säkert för att driva bränslecellen men även 
litiumjonbatterier som laddas via bränslecellen och solceller på taket.
Vi visade att vi kan realisera komplicerade, hållbara projekt tillsammans 
med våra kunder. Vi visade även att containrar från DENIOS har många 
användingsområden. Vi har ett stort utrustningssortiment och våra experter kan 
sammanställa individuella lösningar och därmed har vi allt som krävs.

 W Använd dina gröna fingrar och öka samtidigt isoleringen på din 
miljöcontainer.

 W Med en levande isolering på containertaket bidrar du till en bättre miljö, 
t.ex. insektsskydd, regnvattenskydd och uppsamling av fint damm. 

 W Det snygga taket ökar dessutom trivseln. 
 W För takväxterna levererar vi passande kar av rostfritt stål (V2A) för 
montering på containerns tak.

 W 2 till 6 växtkar ingår i leveransen beroende på containerns storlek.
 W Kunden planterar växterna själv.

Takväxter

Artikelnr 272-073-JY

HOPPECKE är den största tillverkaren av industribatterier, 
batterisystem och laddare i Europa. Eftersom det blir allt 
vanligare med förnybar energi och på grund av omställningen till 
fossilfria motorer ökar behovet av uppladdningsbara batterier. 
HOPPECKE utvecklar framtidskoncept för marknaden och bidrar 
därmed stort till att lösa klimatutmaningarna. Mer information 
om företaget finns på www.hoppecke.com
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Skyddar mot väder och vind

Tillval till miljöcontainer

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

Bärförmåga för belastning av vind, 
snö och jordbävning
W DENIOS containrar kan placeras utomhus.
W Bärförmågan enligt Eurocode 3 (SS-EN 1993) är dimensionerad för en 

normal vindbelastning med ett hastighetstryck qk,w = 0,585 kN/m² och 
ett karakteristiskt värde för snölast på mark på sk = 2,5 kN/m²

W Bärförmågan är tillräckligt dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt 
DIN 4149/SS-EN 1998-1:2004

W Kan fås med extrautrustning för upp till vindlastzon 4, områdeskategori 
I (qw = 1,064 kN/m²) resp. upp till snölast på mark 5,86 kN/m²

Extremt väder blir allt vanligare. Detta måste man ta hänsyn till när en container ska placeras utomhus. DENIOS containrar är stabila och motståndskraftiga även 
vid påverkan av yttre krafter. Det finns även tillval som skyddar personal och utrustning mot dåligt väder. Ett ytskikt som är anpassat efter uppställningsplatsen 
skyddar stålkonstruktionen optimalt mot korrosion.

Väderskyddade stora anläggningar
Containrar från DENIOS kan kombineras till olika stora anläggningar. 
Körstråk och lagerområden kan förses med takfönster och därmed kan man 
arbeta väderskyddat i anläggningen. Olika krav på temperatur, ventilation 
etc. kan förverkligas. Gällande bestämmelser och brandskyddsstandarder 
uppfylls.

Lackering
DENIOS förvaringslösningar målas normalt i RAL 9002 (gråvitt) eller RAL 
5010 (blått). Brandsäkra miljöcontainrar är som standard målade i RAL 
9002. Den här nyansen passar väl eftersom den absorberar solljus och 
förhindrar därmed till stor del att ytorna värms upp. Därmed skyddas 
containern bättre mot temperaturinverkan utifrån. Vi målar containern i 
andra färger på förfrågan.

Praktiskt tak över ingången till miljöcontainern som skyddar vid dåligt 
väder. Taket är fäst på skenor som sitter över ingången. Det monteras av 
oss på fabriken och är en fast del av det färdiga systemet.

Utdragbart entrétak

Rådgivning: 036-39 56 60
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Vi ser oss som er ”partner hela vägen” och tar den uppgiften på största allvar: Vi hjälper er med förvaring, hantering och 
sanering. På så sätt kan ni helt och fullt koncentrera er på er verksamhet. Vad kan vi mer göra för er? Hör av er till oss. 
Våra medarbetare bistår er med råd och dåd. Med DENIOS satsar ni på en pålitlig och kompetent partner.

KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

HELT PROBLEMFRITT TACK VARE DENIOS
VÅR KUNSKAP -  DIN SÄKERHET

Vi är certifi erade!

W SCC utbildning
W Kemikalieansvariga enligt TRGS 201, 526, 510 och 800
W Behöriga elektriker
W Företagets brandskyddsansvariga (TÜV)
W Sakkunniga enligt BetrSichV, BGG och DIN EN 15635
W Mät- och provningstekniker enligt DGUV och VDE

Underhåll med DENIOS: Fördel för er!

Det finns mer än en god orsak till att välja service 
och underhåll direkt från tillverkaren.

W Spara kostnadsintensiva reparationer genom 
regelbundna serviceintervall!

W Minimera risken för driftstopp så får era produkter 
lång livslängd!

W  Missa inget mer servicetillfälle! Vi planerar in den 
årliga säkerhetskontrollen för er!

W Du får skydd extra länge: Vi förlänger er garanti i upp 
till 5 år!

W Spara resekostnader – material för småreparation har 
vår tekniker alltid med sig!

„Allt från samma 
ställe: underhåll av 
tillverkaren“

Fråga oss! 
036- 39 56 60

Detaljerad information om 
vårt fullständiga tjänsteutbud 
hittar du i vår broschyr 
"Service & underhåll från 
DENIOS. Allt från samma 
ställe".
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Minimera risken! Ett urval av våra tjänster finns nedan! 
Vill du fråga om något? Vi hjälper dig gärna vidare!

Varje produkt i översikt

När våra tekniker kommer till er, går de igenom allt. 
Beroende på vilken produkt som ska kontrolleras skiljer 
sig processerna åt. Vi fäster stor vikt vid:

W Kontroll av allmänna skicket
W Optisk kontroll av skador och brister
W Kontroll av att uppsamlingskärlen inte är skadade
W Funktionskontroll av mekanik och dörrar
W Om så behövs kontrolleras branddetekteringen
W Om så behövs kontrolleras värmesystemet
W Testprotokoll upprättas
Upprätthålls i lag föreskriven ventilation? Fungerar 
brandskyddsluckorna felfritt? Levererar sensorerna alla 
nödvändiga data? Endast när alla säkerhetsrelevanta 
delar har kontrollerats ingående, bockar vi så att säga av 
anläggningen.

Kontrollera regelbundet

Med en DENIOS-produkt är man på den säkra sidan. 
Redan vid utvecklingen och produktionen beaktas 
aktuella lagar, standarder och nödvändiga certifieringar. 
Med regelbundet underhåll är det enkelt att upprätthålla 
säkerhet för sig och medarbetarna på lång sikt och 
förebygga risker för olyckor med person- eller sakskador. 
Anläggningar och utrustning för lagring resp. transport av 
farliga kemikalier. Förutom konstruktionstester måste de 
tekniska komponenterna inspekteras regelbundet. Dit hör 
bland annat:

W Teknisk ventilation
W Dörrspärrsystem
W Brandskyddsanordningar
W Elektriska komponenter
W Sensorer
W Värmesystem ochklimatanläggningar
W Belysning

Varje komponents funktionsduglighet kan vara avgörande 
för hela konstruktionen.

Observera att det för 
miljöcontainesr föreskrivs 
regelbundna kontroller som 
ska genomföras av ägaren! 
Kontrollinstitut betonar 
särskilt den årliga kontrol-
len av uppsamlingskärlen, 
ventilationsanläggningarna, 
brandisoleringar etc. som ska 
genomföras av ansvarig.  

DENIOS Whitepaper

Förvaring av farliga kemikalier regleras av strikta regler och lagar för att uppnå arbetsmiljösäkerhet och miljöskydd. 
Planering, organisering och drift av ett lager för farliga kemikalier medför både utmaningar och skyldigheter Från oss 
har du möjligheten att får både ny och viktig information genom att 
prenumerera på vårt prisbelönta nyhetsbrev eller genom att ladda 
ner våra Whitepaper där all viktig information finns samlad.  
Besök oss på nätet för senaste information.

Till whitepapers

W Skyldigheter vid kemikalieförvaring.
W Säker användning av miljöcontainrar.
W Spillskyddsplan.
W Ändringar av miljöcontainern.

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.Rådgivning: 036-39 56 60
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DENIOS all-inclusive 

innehåller alla 

kostnader som t.ex. 

resekostnader, traktamente, 

övernattningskostnader, etc. 

Det uppkommer inga extra 

kostnader för er!

Service och underhåll

Allt detta kontrolleras av våra servicetekniker

Tekniska förvaringslösningar
Kontroller enligt föreskriften DGUV 1/§14 BetrSichV/§4 ArbStättV, 
med testprotokoll

W Kontrollera det allmänna tillståndet
W Optisk kontroll av skador och brister
W Kontrollera att inte uppsamlingskärlen är skadade
W Funktionskontroll av mekanik och dörrar
W Säkerhetskontroll av alla funktioner
W Om så behövs kontrolleras branddetekteringen
W Om så behövs kontrolleras värmesystemet

Testprotokoll
W Uppräkning av alla genomförda 

underhållsarbeten
W vid mätningar: Dokumentation av 

mätvärden
W Specificering av eventuella 

reklamationer
W Utfärdande av kontrollmärke vid 

positivt resultat

För att långsiktigt garantera skyddsfunktionen och därmed säkerheten 
hos er produkt, måste fläktarna bytas ut efter ca 20 000 driftstimmar 
(resp. efter ca 3 år) enligt bruksanvisningen. Arbetet ska utföras av 
kvalificerad och utbildad personal. Vi ger er gärna ett individuellt anbud 
för förestående byte.

Med testprotokoll

W Kontroll och mätning av alla temperaturer
W Kontroll och rengöring av värmeväxlaren
W Säkerhetskontroll att inga skador föreligger
Arbetet utförs av ett partnerföretag till DENIOS AB.

Enkla branddörrar/parbranddörrar och -portar inkl. spärrsystem enligt DIN 31051/
DIN 14677 DIBt, med testprotokoll
Arbetet utförs av ett partnerföretag till DENIOS.
Du hittar en utförlig funktionsbeskrivning i vår servicebroschyr.
Pris plus startavgift per anläggning. 

Priser
Walk-in-containrar (ISO, F90, system av andra fabrikat)
Tekniska förvaringslösningar för IBC, fat, litiumjonbatterier
DENIOS all-inclusive:
Pris: På förfrågan (ISO och F90-modell)

Tekniskt säkerhetsutrymme
DENIOS all-inclusive: pris på förfrågan

Värmeboxar och kylkammare
DENIOS all-inclusive: pris på förfrågan 

Rabatt erbjuds vid stora volymer!

Teknisk ventilation

Branddörrar och -portar

Klimatanläggningar

DENIOS all-inclusive innehåller alla kostnader som t.ex. resekostnader, traktamente, 
övernattningskostnader etc. Det uppkommer inga extra kostnader för er!

www.denios.se/shopVi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.
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1Service och underhåll

Enligt DGUV regel 109-002, med testprotokoll

W Kontroll av den tekniska anläggningsparametern: 
frånluftsvolym, strömförbrukning hos elektrisk 
drivanordning, belysningsstyrka, ljudnivå, tryck i 
ejektormunstycken

W Kontroll av alla åtkomliga mekaniska delar och 
komponenter: Visuell inspektion, funktionskontroll

W Kontroll av anläggningens funktion: Kontroll av 
strömningsbilden med hjälp av provrök och ny justering 
av anläggningens parametrar, om så behövs

Enligt EG-direktiv 89/391/EEG/ArbSchG/
ArbStättV, med testprotokoll

W Visuell inspektion av det säkerhetstekniska 
tillståndet i dragskåpet inklusive teknisk 
kontroll av ventilationsfunktionen med hjälp 
av tillverkarens anvisningar

W Felanalys
W Åtgärder för att fördröja slitage
W Funktionskontroll av 

funktionskontrollenheten
W Svarsmeddelande för underhållsarbeten
W Omgående reparation enligt DIN 31051
W Lagstadgad märkning, kontroll av 

dokumentation

Enligt StawaR (stål)/DIBt-godkännande (plast), med testprotokoll

W Teknisk täthetsprovning med hjälp av svetsfogsprovning (unikt 
provningsförfarande med vakuumpump)

W Optisk kontroll av skador och brister
W Korrosion
W Nedsmutsning

Pris plus startavgift per anläggning, om provningen 
inte sker i samband med provning av en teknisk 
förvaringslösning resp. brandsäkert kemikalieskåp.

Med testprotokoll

W Isoleringsprovning
W Funktionskontroll av komponenterna
W Säkerhetskontroll 

av alla funktioner, 
eventuellt utbyte 
av defekta 
komponenter

W Tömning och ny 
påfyllning av tanken

W Optisk kontroll av 
skador och brister

Enligt föreskriften DGUV 1/§14 BetrSichV/§4 ArbStättV, med testprotokoll

W Funktionskontroll och underhåll av mekaniken
W Säkerhetskontroll
W Brandteknisk kontroll av användbarhet 

(bara skåp DIN 12925/SS-EN 14470)
W  Teknisk kontroll av ventilation
W Visuell inspektion

Byte av filter i returluftfiltertillsatsen

W Kontroll av returluftfilterpåbyggnaden
W Byte av filterenhet
W Avfallshantering av den gamla filterenheten

Finns inte din produkt med?
Vi kontrollerar många andra produkter 
på företag, t.ex. gasvarningssystem, 
släckvattenanläggningar och -barriärer, 
förvaringshyllor, mobila tankanläggningar, 
rökarkabiner, ögon-/nödduschar, fathantering 
och helmasker.
Fråga oss!

Uppsamlingskärl (optiskt/tekniskt)

Skåp för farliga kemikalier, kemikalier, syror och 
baser, litiumjonbatterier

bio.x rengöringsbord

Anläggning för detektering av farliga ämnen

Returfi lterpåbyggnader

Dragskåp

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.Rådgivning: 036-39 56 60
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1 Service och underhåll

Reparationsservice inkl. originalreservdelar
 W Reparation av era containrar av kvalificerade 
och utbildade servicetekniker från DENIOS 

 W Användning av originalreservdelar
 W Klargörande av det faktiska behovet 
av reservdelar vid direktkontakt med 
vår skadeavdelning resp. genom våra 
servicetekniker på plats

 W Reparation med intyg med utgångspunkt från 
gällande monterings- och underhållsvillkor

 W Minskning av beräknade reparationskostnader 
genom riggning av företagets egen, 
kvalificerade personal

Serviceanalys av er DENIOS-produkt på plats
 W Detaljerad översikt över era aktiva DENIOS-
produkter inkl. bilddokumentation

 W Förenklade inköp av reservutrustning
 W Kortare svarstider vid service
 W Minskade kostnader och oplanerade 
stilleståndstider

 W Underlag för anpassade, fortsatta 
servicekoncept

 W Identifiering av nödvändiga anpassningar på 
befintliga produkter resp. uppföljande produkter 
tillgängliga

 W Anvisning om lagstyrda ändringar av våra 
produkter

 W Rekommendation om föreskrivna servicecykler 
för resp. produkttyp

OBS! Om du sluter avtal med oss, kan 
kostnaderna för underhåll av containern 
faktureras proportionellt!

Vet du inte om det finns kontrollskyldighet för er DENIOS-produkt?
036- 39 56 60
Fråga oss!

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

DENIOS all-inclusive 

innehåller alla 

kostnader som t.ex. 

resekostnader, traktamente, 

övernattningskostnader, etc. 

Det uppkommer inga extra 

kostnader för er!

www.denios.se/shop
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1Service och underhåll

Monteringsservice för tekniska förvaringslösningar
 W Lossning av containern ordnas av kund
 W Uppställning och injustering av det levererade 
systemet

 W Utjämning av ojämnheter ned till 10 mm (inte 
för containrar av typ WFP och RFP)

 W Demontering av transportsäkringar
 W Förankring av systemet på förberett underlag
 W Montering av tillbehör på levererat system
 W Dokumentation

Anvisning: För lossning och montering ska 
kunden ställa minst en person till förfogande 
för att sköta säkerheten

Tillhandahållande av lyftutrustning vid uppställningen
 W Riggning av lämpliga lyftdon (t.ex. gaffeltruck, 
mobil lyftkran, arbetsplattform), som behövs vid 
uppställningen

 W Riggningen av lyftdonen debiteras med en fast 
avgift

 W Om det p.g.a. av bygghinder uppkommer 
fördröjningar som medför längre hyrtid för 
lyftdonen blir priset i motsvarande grad högre

Lossningsservice för containrar
 W Lossningsstället måste kunna nås med tung 
lastbil via en infart

 W Lossning sker i svängområdet för lastkranen
 W Lossningsområdet måste vara fritt från 
störande kanter

 W Korrekt fastsättning av lyftanordningarna
 W Lossning av containern
 W Överlämnande av dokumentation

Anvisning: Kunden ska vidta förberedelser 
för lossnings- och monteringsservice. 
Tala direkt med oss om det redan i 
planeringsfasen!

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.Rådgivning: 036-39 56 60
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Av alla våra värmekammare krävs det att de uppnår 
utlovad temperatur snabbt och tillförlitligt � även vid 
växlande omgivningstemperatur. Detta för att säkerställa 
uppgifterna huvudkomponenterna har:

 W värmeöverföring
 W luftfördelning
 W isoleringsmaterial på alla sidor och
 W noggrann reglering

 
De här komponenterna är optimalt anpassade till 

varandra. Utifrån detta sker en kundanpassning med 
en mängd olika utrustningsvarianter avseende dörrar, 
uppvärmning, ventilation, brandskydd och mycket mer. På 
så sätt anpassas varje system individuellt efter aktuella 
behov � och det till förmånliga priser.

Principskiss för ett värmesystem; Turbulent 
strömning kring behållarna för effektiv 
uppvärmning
I värmekammarens övre område sugs luften upp av en 
radialfläkt och värms upp med hjälp av en värmeväxlare. 
Den uppvärmda luften leds in under produkterna genom 
luftkanaler. Med hjälp av denna turbulenta luftström 
säkerställs en snabb och homogen uppvärmning av de 
inställda produkterna. Samspelet mellan värmeväxlare, 
luftcirkulation, fläkt och luftkanalgeometrispelar en 
avgörande betydelse för att temperaturen ska fördelas 
jämnt i systemet.

Värmekammare på högsta nivå

VÄRMEKAMMARE FRÅN SPECIALISTER
DENIOS värmekammare används inom många branscher för olika tillämpningar i hela världen. Vårt utbud av 
standardlösningar utvecklas hela tiden och omfattar optimala produkter för olika behov. DENIOS har dessutom lång 
erfarenhet av hur olika projekt kan omsättas i praktiken, till exempel temperering av stora volymer eller smidig 
integrering av processer i produktionen. Vi tar även hänsyn till platsförhållandena och utrustningen som redan finns vid 
projekteringen. DENIOS hjälper dig med allt från planering, tillverkning och regelbundet underhåll.

KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

Isolering med högt värmemotstånd
Dörrkontakt (tillval)
Cirkulationsfläkt med klimatskydd
Styrning inklusive temperaturreglering
Värmesystem (ström, ånga, termalolja eller varmvatten)
Säkerhetstemperaturbegränsare
Pt100-sensor för temperaturmätning
Inbyggt uppsamlingskärl
Grundpall för förankring, 100 mm markfrigång
Införingsplåtar
Genomlastningsskydd
Tätslutande dörrar med vridlås

www.denios.se/
termoteknik

Termoteknik - Effektiv 
uppvärmning, kylning eller 
smältning av kemikalier.
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För att säkerställa snabb uppvärmning i samband 
med en homogen temperaturfördelning erbjuder 
vi effektiva kombinationer av värmeöverföring och 
luftcirkulationssystem.  Välj mellan:

 W Elbaserad energiförsörjning: full flexibilitet och låga 
kostnader vid anslutning till ert elnät.

 W ventilreglerad energiförsörjning: ånga, termalolja eller 
varmvatten.  Använd befintlig processvärme eller 
utnyttja spillvärmen.

En massiv ram av svetsade stålprofiler och ett 
certifierat uppsamlingskärl  utgör grunden för våra 
värmekammare. Med isolering på alla sidor minimeras 
värmebryggor. Isoleringsmaterialet består av 100 mm 
tjocka sandwichelement, som har brandsäkerhetsklass EI 
120 (enligt EN 13501). I det värmeisolerade dörrområdet 
ger silikontätningar runt om och vridlås minimala 
energiförluster. Värmebatteri och styrning utformas efter 
dina behov. Du bestämmer över kapacitet och utförande.

Värmebatteriet måste anpassas till dina behov. Faktorer 
som energikälla, säkerhetsaspekter och utrymme har en 
stor inverkan. Vi på DENIOS utrustar ditt termosystem 
med ett värmesystem som passar dina produktkrav och 
värmesystemen på plats. Värmebatteriets konfiguration 
är helt flexibel. Värmeöverföringseffekten är anpassad 
efter dina behov för att spara på resurser. Individuella 
anpassningar är möjliga tack vare vårt omfattande 
utrustningsutbud. Vi kan till exempel installera 
explosionsskydd i enlighet med ATEX-direktivet helt 
oberoende av värmekälla.

Schematisk bild

Exempelbilden visar en nästintill 
jämn temperaturfördelning vid 
alla relevanta mätpunkter. En 
yttertemperatur på 2 °C och en 
innertemperatur på 81 °C resulterar 
i temperaturskillnader på bara 
2,4 °C. Detta resultat uppnås 
genom användning av de bästa 
komponenterna för uppvärmning, 
ventilation och isolering.

Värmebatteri för kundanpassade behov

Termisk behandling med mervärde

 W tillförlitlig temperaturstabilitet
 W energisnål och effektiv
 W låga driftskostnader
 W korta uppvärmningstider
 W Uppsamlingskärl enligt miljöbalken
 W brandskyddat utförande upp till REI 120 (tillval)
 W explosionssäkert utförande enligt ATEX (tillval)
 W GMP-kompatibelt utförande (tillval)
 W silikonfri design (tillval)
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8 viktiga frågor vid planeringsstadiet för en ny värmekammare

Vid planeringen av en värmekammare finns det ofta många frågor: Vilka funktioner ska värmekammaren ha? Vilken 
storlek behövs för ämnena som ska värmas upp? Vilka förhållanden på plats måste beaktas? Nedan ser du åtta frågor 
om faktorer som du bör beakta i planeringsstadiet som kan hjälpa dig att välja rätt lösning för uppvärmning av material 
för vidare bearbetning i produktionen. Vi har lösningen Under planeringsguiden hittar du därför även information om 
DENIOS sortiment. Vi hjälper dig gärna om du har frågor.

BRA PLANERING, BRA RESULTAT!

Vilket ämne ska användas?

Värmekammaren måste vara anpassad efter ämnet som ska behandlas och behållaren som ställs in i kammaren. 
Ämnets egenskaper och mängden är avgörande för den tekniska dimensioneringen av anläggningen. Förutom den 
tekniska processen måste man även ta hänsyn till riskerna i samband med materialet, t.ex. miljöfarliga ämnen 
eller hälsovådliga ämnen. Det räcker inte heller bara med person- och produktskydd utan även åtgärder för vatten-, 
brand- och explosionsskydd måste i vissa fall vidtas. Kunden ansvarar för riskanalysen och framställning av lämpliga 
skyddskoncept.
 
DENIOS är expert på tekniska lösningar för hantering av farliga ämnen. Vi erbjuder bland annat värmekammare 
med integrerat uppsamlingskärl för temperering av miljöfarliga ämnen. Behöver du lösningar för förvaring av 
temperaturkänsliga ämnen? Vi gör gärna en behovsanalys och konfigurerar en tempererad, isolerad miljöcontainer som 
vi tillverkar själva.

1

Vilka energikällor kan användas för värmekammaren?

Elektrisk ström är den vanligaste energikällan för värmekammarens energiförsörjning. Men tack vare vissa 
omgivningsförhållanden kan ibland även processvärme eller avgiven värme användas, i form av ånga, olja eller 
varmvatten. Tänk på valet av energikälla redan när anläggningen planeras, eftersom många komponenter måste 
anpassas efter den. I vissa fall kan man få bidrag för att investera i en energieffektiv anläggning.

3

Hur stor volym ska tempereras inom vilken tid?

Om en ny processanläggning installeras som kräver att processmaterialet värms upp eller smälts finns det inga 
referensvärden när det gäller nödvändig volym och hur lång tid tempereringen tar. Avgörande för tiden är inte bara 
materialets viskositet, volym och behållarstorleken utan även på hur effektiv värmekammaren är.
Innan man investerar i en slutgiltig kammare kan det vara en god idé att hyra en värmekammare för utvärdering.
Vi på DENIOS har utvecklat nya anläggningar som ökar effektiviteten upp till 50 % jämfört med tidigare anläggningar. Vi 
har lyckats med det tack vare det optimala samspelet mellan luftuppvärmning, flödesgeometri, reglerad luftmängd och 
isolering i DENIOS värmekammare.

2

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.

KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

www.denios.se/shop

www.denios.se/expertis

Vår kunskap - Din säkerhet 
på arbetsplatsen

 W Lagstiftning
 W DENIOS Akademien
 W Köpguider och 
rådgivning

 W Kundlösningar
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Hur är processen planerad?

Processen för uppvärmning av ämnen som ska bearbetas vidare i produktionen består normalt av följande moment:

1. Eventuell förvaring av obehandlat råmaterial
2. Förberedelse för bearbetning
3. Inställning i bearbetningssanläggningen eller värmekammaren
4. Inmatning eller utmatning av bearbetat material
5. Transport av materialet mellan bearbetningsanläggningarna så att det kan förädlas vidare
 
Planeringen av de olika momenten påverkar inte bara värmekammarens konstruktion. Här måste man även tänka 
på materialhanteringen. Behövs gaffeltruck eller fatlyft? Vilka arbetsprocesser ska utföras av personalen? I hur stor 
omfattning är förloppet automatiserat (inte alls till helt automatiserat)? Vilka begränsningar finns det till följd av 
processtyrningstekniken?
 
Vilka fördelar som man kan förvänta sig av automatiseringen beror på den tekniska processen och andra förhållanden 
(t.ex. lönsamhet och tillgång). Av erfarenhet vet vi att en automatiseringslösning fungerar bäst när behovsanalys, 
implementering och idrifttagning görs av ett och samma företag. Därmed glöms inget bort. Vi erbjuder tjänster och 
service för allt som har med automatiseringslösningar att göra från en och samma källa. Kontakta oss om du vill ha 
mer information om helautomatiserade värmekammare 4.0 från DENIOS.

5

Vilka förutsättningar måste man ta hänsyn till vid planeringen?

Utrymme, tillgänglighet, trafikerade vägar och medieanslutningar är begränsningar som måste beaktas vid den 
konstruktiva planeringen av värmekammaren. De här konstruktiva förutsättningarna måste användas på bästa sätt. Vid 
stora begränsningar måste normalt en speciallösning planeras. En konstruktion av moduler eller placering utomhus är 
också möjliga alternativ.

4

Vilka krav finns det på processdokumentation och kvalitetskontroll?

Processdokumentation och kvalitetskontroll omger behandlingsprocessen och bör därför ingå i processplaneringen och 
valet av leverantör. Även här måste man tänka på hur mycket som ska vara automatiserat. För att materialkvaliteten 
ska vara jämn under hela behandlingsprocessen måste i vissa fall lufttemperaturen och kärntemperaturen i behållarna 
registreras och dokumenteras.

6

Vilka branschspecifika krav måste man ta hänsyn till när det gäller värmekammaren?

Branschspecifika faktorer som GMP-krav inom läkemedelsindustrin och HACCP-koncept för livsmedelsindustrin 
kompletterar eventuellt kravprofilen.
GMP: Good Manufacturing Practice 
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points

7

Är det viktigt att företaget är internationellt när du väljer leverantör? 

Om företaget är internationellt och om samma krav på produktion- och kvalitet gäller i hela koncernen bör du välja 
en leverantör som har ett internationellt nätverk som även omfattar service och underhåll. Globalt certifierade 
tillverkningsmetoder och produkter säkerställer att leverantörens kvalitetslöfte också uppfylls.

8

Vi lämnar gärna mer information och prisuppgifter per telefon.Rådgivning: 036-39 56 60

Vi finns med som stöd 
vid planeringen av din 
värmekammare. Vi hjälper dig 
gärna. Beskriv vad den ska 
användas till så hittar vi en 
passande lösning.

Rådgivning  
036-39 56 6

Här kan du läsa om hur vi 
löst kemikalieförvaringen 
för våra kunder. 

www.denios.shop/kundcase
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PROFFS  HAN
TERING

Vid hantering av farliga 
kemikalier på arbets-
platsen är säkerheten A 
och O. Vi erbjuder pro-
fessionell utrustning för 
säker och bekväm trans-
port. Skulle ett läckage 
uppstå erbjuder absor-
benterna från DENSORB® 
en effektiv sanering och 
ett optimalt skydd

KEMIKALIEHANTERING

Pumpar och omrörare för fat 
och IBC284
Uppvärmning av fat, IBC och 
gasflaskor308
Ex-klassad värmning av 
fat, IBC och gasflaskor310
Fatvärmare induktion 
för Ex-zoner312
Värmebälten och 
golvvärmeplattor för fat313

Jordningsutrustning314

Kabel- och slangtrummor318
Fattillbehör, fatkran och 
fattratt319

fatrullare och fatkärror334

Fattänger342

www.denios.se/shop
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Fatlyft och tillbehör för 
gaffeltruck346

Hantering av gasflaskor359
DENSORB absorbenter och 
oljespärrar364

Spillredskap DENSORB398

DENSORB granulat413

Läckagelarmet SpillGuard® 
varnar vid kemikalieläckage418

Skärmläns och sjöläns420

Uppsamlingskärl429

Säkerhets- och räddningsfat432

426

För beställning ring: 036-39 56 60

Läckageuppsamlingssystem 
och fatbandage
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www.denios.se

Din önskade produkt, 
snabbt och enkelt – med 
några få klick!

VÅRA 3 STEG 
TILL EN LÄMPLIG PUMP

Användningsområde

Pumpar möjliggör säker och exakt avtappning från fat, t.ex. till mindre behållare. Beroende på krav fi nns 
de i olika utföranden. För bästa möjliga produktval är det viktigt att beakta t.ex. behållarstorlek, önskad 
uppfordringsvolym och inte minst pumpens lämplighet för mediet. Nedan ger vi råd om hur du väljer rätt 
pump för er tillämpning.

Det viktigaste kriteriet är att pumpen passar för det material som ska pumpas. Vätskor är mycket olika i fråga om 
viskositet och kemiska egenskaper. Det fi nns ingen pump som kan användas till alla medier med gott resultat – och 
pumpen måste naturligtvis tåla det medium som ska pumpas. Beroende på krav är pumpar därför optimerade för olika 
farliga kemikalier:

1

Pumpar för 
mineraloljeprodukter

Pumpar för kemikalier, syror 
och baser

Pumpar för brandfarliga 
vätskor

Rotationspump med handvev 
av aluminium, 2 tums gänga

Elektrisk fatpump 
av polypropen (PP)

Elektrisk fatpump med pumpverk 
av rostfritt stål, 2 tums gänga

Med dubbel drivning och förzinkat 
dopprör. Idealiskt för lätta minera-
loljor och även tunga maskin-och 
smörjoljor, med en viskositet på max. 
900 mPas vid 20°C.

Med 230 V/200 W motor inklusive 3 
m kabel och kontakt. Passar för salt-, 
batteri-, myrsyra (50 %), framkall-
ningsvätska, och klorsyra.

Användningsfärdigt set inkl. dopprör, 
2 m slang, påfyllningspistol och 
fatadapter. Med 230 V/460 W motor 
inklusive 5 m kabel med jordad stick-
kontakt (kapslingsklass IP 54) 
och potentialutjämningskabel. Testad 
och godkänd enligt Ex II 
1/2 G IIB T4. Passar för lösnings-
medel, bensin, petroleum, etanol, 
metanol, butanol och fotogen.

www.denios.se/shop

Tänk alltid på att använda personlig 
skyddsutrustning (PSA)
Innan du påbörjar tappning eller omfyllning, bör du 
ta på lämplig skyddsutrustning. Dit räknas minst 
skyddsglasögon och skyddshandskar. Beroende på 
vilket material som ska pumpas, behöver du t.ex. ett 
skyddsförkläde eller ett lämpligt andningsskydd. Vid 
ensamarbete ska övervakningsåtgärder vidtas, för att 
möjliggöra snabb hjälp i en nödsituation. 

Vidta åtgärder för att minska droppförluster
När pumpen dras ut kan efterdropp medföra 
droppförluster. Här erbjuds ett tillförlitligt skydd 
genom säkerhetsställ för fatpumpar med integrerad 
uppsamlingsbehållare. Tillhandahåll lämpliga 
absorbenter vid behov. För att fånga upp dropp 
kan fatet ställas på ett uppsamlingskärl, speciella 
avtappningsplattformar och/eller tratt användas.
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För beställning ring: 036-39 56 60

Pumpar med optimal tömning 
av tunnan – 
finns även som 
Ex-version.

se sidan

301

2

3 Specialkrav och praktiska tillbehör

Speciella tillämpningar kräver speciella pumpar. 
Därför hittar du många pumpar för särskilda krav i 
DENIOS omfattande sortiment:

 W Gastäta pumpar för luktfri avtappning av ämnen med 
stark luft som t.ex. ammoniak

 W Mini-pumpar för säker avtappning av små mängder i 
laboratoriemiljö

 W Särskilt testade och tillåtna pumpar för livsmedels- 
eller apotekstillämpningar

 W Mobila pumpar som är lika effektiva som en 
tryckluftspump  
med optimal flexibilitet 

 W Torrkörningssäkra pumpar för de fall då man måste 
tömma ”underifrån” (bottenavlopp)

För bästa resultat har du även tillgång till omfattande 
tillbehör. Däribland hittar du t.ex. flödesmätare, antistat-
satser för avledning av statisk elektricitet, nivåmätare 
eller fatkilar för snedställning av fat så att de töms effek-
tivare. Fatpumpar har i allmänhet passande fatgänga 
för respektive användningsområde resp. som passar för 
behållarmaterialet. För alla övriga tillämpningsområden 
har vi passande gängade adaptrar för vanligt förekom-
mande behållarstorlekar i programmet. 

Hela utbudet hittar du i vår aktuella huvudkatalog 
och i vår webbshop!

www.denios.se/shop

på sida

292

Drift

Manuella fatpumpar Elektriska pumpar eller tryckluftspumpar

+ Kan användas snabbt och flexibelt
+ Kostnadseffektivt
– Stor insats av kraft- och tid vid stora transportflöden
– Stor insats av kraft- och tid vid trögflytande ämnen
– Ev. inte lämplig för stor lyfthöjd 
– Passar inte för kontinuerlig drift

+ Effektiv och ergonomisk vid stora flöden
+ Effektiv och ergonomisk vid trögflytande  

ämnen
+ Lämplig för frekvent och/eller kontinuerlig drift
– Trycklufts- eller nätanslutning måste tillhandahållas  

på plats

Manuell, elektrisk eller tryckluft? Beroende på hur ofta och för vilka mängder pumpen ska användas, finns olika driftsätt. 
Elektriska pumpar och tryckluftspumpar är i allmänhet dimensionerade för större behållare och möjliggör framför allt 
snabb avtappning av stora mängder, medan handpumpar är bättre för enstaka avtappning av mindre mängder. Även 
viskositeten i mediet som ska pumpas har ett avsevärt inflytande på valet av drift. Vi har översiktligt sammanfattat för- 
och nackdelar:

Pumpa upp ur stora behållare?  

Vill du tappa av små mängder vätska från fat snabbt 
och enkelt? Det går bra med handpump. Beroende 
på modell är doppröret inställbart efter behållarens 
djup – och möjliggör därmed att även små mängder 
kan pumpas upp ur större behållare. För avtappning 
av större mängder från fat eller avtappning från IBC 
passar elektriska pumpar eller tryckluftspumpar bättre. 
Här finns modeller med olika doppdjup även som 
färdiga set.

Elektriskt eller tryckluft?

Det beror på vilka anslutningar som finns i företaget. För 
det andra kan tryckluftspumpar ge bättre resultat just 
ifråga om ”svåra” ämnen. Tryckluftsmembranpumpar 
passar till och med för abrasiva ämnen resp. ämnen 
som innehåller partiklar samt medier med extra hög 
viskositet.

Vi ger dig gärna råd!DENIOS handledning för hantering 
av kemikalier

036-39 56 60

Behöver du rådgivning för kemikalieförvaring 
med uppsamlingskärl? Vårt expertteam 
hjälper dig gärna.

Vår beständighetslista underlättar valet av 
passande manuell fatpump. Denna och mycket 
annan användbar information finns i vår 
handledning om farliga ämnen. 

på sida

298

Artikelnr 188-296-JY
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Lämplig för angivet medium
Avsedd för angivet medium
lättantändlig/jordning krävs

* Propp av PVC, ej med direkt mediekontaktO
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Rekommenderad storlek på behållare > 60 liter < 60 liter

Katalogsida
Aceton o

Acetonitril o

Ammoniumhydroxid P P P P o P P P P

Bensin o P

Etanol o

Etylacetat o

Flourvätesyra o

Formaldehyd P P P P o P

Fosforsyra P o P P P P P P

Fotogen o P

Glykol/Etylenglykol P P P o P P P P P P P P P P P

Isopropanol o

Klor / Klorvatten o

MEK metyletylketon o

Metanol o

Myrsyra o P

Nafta o P P

Natriumhydroxid P o P P P P P

Natriumhypoklorit o

Natriumklorid P o P P P P P P P P P P

Nitroverdünnung o P

Perkloretylen o

Salpetersyrae 1 – 10 % P P o P P P P P

Salpetersyra 50 – 70 % o P

Salpetersyra 100 % o

Saltsyra o P

Svavelsyra 1 – 80 % o P P P P P

Svavelsyra 95 – 100 % o

Terpentin o P P

Toluol P o

Trikloretylen o

Väteperoxid 1 – 30 % o P P P P P P

Väteperoxid 100 % o

Xylol P o

Ättiksyra P P o P P P P P P

287 291291291291286 286 288 288 289 290 290 290 290 290 291

 

Vid val av handpump är både behållarstorlek och behållartyp viktig. Dessutom ska önskad 
pumpeffekt samt lämplighet för ämnet som ska pumpas beaktas. Pumpen måste även tåla det ämne 
som ska pumpas. I många fall måste även särskilda krav gällande arbets- eller miljöskydd, t.ex. 
explosionsskydd, uppfyllas.

Här hittar du rätt handpump med kemisk beständighet för många vanliga vätskor.

Handpumpar för mineraloljor 
hittar du

Lättantändliga medier och 
lösningsmedel

Se bestän
dighetslis
tan

Syror och lut

För mindre fat 
(< 60 l)

För större fat (> 60 l)

KOMPABILITETSLISTA FÖR VAL AV MANUELLA 
FATPUMPAR

se sidan

292

se sidan

286

se sidan

288

se sidan

288

se sidan

291
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Uppgifterna har fastställts 
av laboratorietester 
med råmaterial. 
Plastkomponenter som 
tillverkas av råmaterialen 
är ofta föremål för 
påverkan som inte ingår 
i laboratorietesterna. 
Värdena är därför endast 
en rekommendation.  
Inga rättsliga anspråk 
kan härledas från denna 
information. I tveksamma 
fall rekommenderar 
vi att test genomförs. 
Förutom den kemiska 
beständigheten måste 
även t.ex. föreskrifterna för 
explosionsskydd observeras.

Viktigt!

Livsmedelspumpar enligt EG 
1935/2004 och FDA

Hittar du inte rätt ämne? Eller 
har du frågor? Vi hjälper dig 
gärna – ring oss!

036-395660

Följande fem varianter levereras som användningsfärdig sats. Alla satser och pumpar 
för medieexemplen samt andra pumpkonstruktioner och tillämpningar hittar du nedan.

KOMPABILITETSLISTA FÖR VAL AV ELEKTRISKA 
FATPUMPAR

Pumpsats 1 (PP/rostfri/PVDF)
Syra och bas – för laboratorier 
PP:  (1)
Rostfri:  (2)
PVDF:  (3)

Pumpsats 2 (PP)
Syra och bas – 
industritillämpningar

Pumpset 3 (PVDF)
Koncentrerade syror 
och baser

Pumpset 4 (Alu)
Mineraloljor 
Smörjmedel

Pumpset 5 (Niro)
Lösningsmedel 
Ex-klassad

* Beroende på syrans koncentration 
krävs eventuellt ett ex-klassat 
utförande (set 5)! 
** Beroende på syrans 
koncentration, täthet och viskositet 
krävs eventuellt ett utförande med 
högre motoreffekt (set 2, 3 och 4)!

Mediumsbeispiele Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5

Ammoniakvatten P(3) P

Batterisyra P(1) P P

Bensin P

Blekmedel (natriumhypoklorit) P(3) P

Borsyra P(3) P P

Butanol / (butylalkohol) P

Diesel P(2) P P P

E-smörjmedel (kylmedel) P(2) P P P

Eldningsolja P(2) P P P

Etanol (etylalkohol) P

Etylacetat P

Formaldehyd (formalin)   P(3) P

Förtunning (thinner) P

Fosforsyra ** P(1) P P

Fotogen P

Fotogen / flygbränsle P

Framkallningsvätska P(1) P P P

Frostskyddsmedel P(1) P P P

Glykol (etylenglykol)   P(1) P P P P

Havsvatten P(1) P P

Järnklorid ** P(1) P P

Kalciumklorid P(3) P P

Kaliumpermanganat P(3) P

Kaustiksoda (natriumhydroxid) ** P(1) P

Klor / klorvatten P(3) P

Metanol (metylalkohol) P

Metylglykol P

Mineraloljor P(2) P P P

Mjölksyra P(3) P

Myrsyra * P(1) P P P

Natriumhypoklorit P(3) P

Natriumklorid P(1) P P

Perkloretylen P(3) P

Propanol (propylalkohol) isoprop. P

Salpetersyra P

Saltsyra P(1) P P

Silikonolja P(2) P

Skummedel P(1) P P P

Svavelsyra P(3) P

Terpentin P

Vatten (destillerat / avjoniserat vatten) P(1) P P

Ättiksyra * P(1) P P P

Se fler exempel av pumpar 
för olika ändamål i katalogen 294 295 295 298 297

se sidan

294

se sidan

295

se sidan

295

se sidan

298

se sidan

297

se sidan
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Typ FL 205

Användning För 200 l fat
Pumpkapacitet per pumpslag [l] 0,5
Beställningsnummer 117-674-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

2

Fatpumpar av rostfritt stål

Doppdjup [mm] 570 910

Pumpkapacitet per pumpslag [l] 0,35 0,50
Utförande: Böjt utlopp

Beställningsnummer 117-592-JY 117-594-JY
Utförande: PTFE-slang, elektriskt ledande, 1,2 m lång och kulventil

Beställningsnummer 117-663-JY 117-664-JY

Artikelnr 116-058-JY

286

Handpumpar för brandfarliga medier

Jordningssats i 
transportväska

Hävarmspump, för lösningsmedel

Fatpumpar av rostfritt stål
Fatpump med böjt utlopp, doppdjup: 
570 mm, Artikelnr 117-592-JY

Fatpump med slang och kulventil, 
doppdjup 910 mm, Artikelnr 117-664-JY

W För avledning av statisk elektricitet
W Bestående av 3 färgkodade 

anslutningskopparkablar med klämtänger i 
praktisk plastväska

Pump typ FL 205 kan användas för att pumpa en mängd 
lösningsmedel och mineraloljor, t.ex. ammoniumklorid, butanol, 
etylalkohol (50 %), glykol, hexanol, frätande soda (45 %), 
terpentin, petroleum, tvåtaktsolja och kalkrengöringsmedel 
(kontakta oss för en fullständig beständighetslista).

W God tömning av fatinnehåll tack vare lågt placerad bottenbackventil
W Dopprör Ø 32 mm
W Ej lämplig för aceton
W Inkl. fatanslutning av förnicklad mässing för invändig R2" stålfingänga 

(gastät anslutning finns som tillval)

W Teleskopiskt dopprör
W Vitontätningar av FKM
W med 2” fatgänga
W Med elektriskt ledande slang (1,5 m), 

kulventil såväl som utloppsrör

www.denios.se/shop

W Hög effekt

W Idealisk för pumpning av brandfarliga vätskor
W Testad och lämplig för Ex-områden: IIA T4 zon 0

Artikelnr 146-678-JY

Gastätt fatskruvfäste
W Förhindrar utsläpp av hälsoskadliga gaser ur fatet
W För fatpumpar i rostfritt stål, gänga R2''
W Backslagsventil med 1/8"-koppling
W Förnicklad mässing, FKM-tätningar

Observera nödvändig avledning av elektrostatisk laddning (t.ex. med antistatsetet) vid brandfarliga kemikalier!
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Hävarmspump med slang, 
kulventil och utloppsrör.

Säkerhetsställ för avrinning 
för pumprör se sidan
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https://www.denios.se/manuell-havarmspump-fl-205-for-brandfarliga-losningsmedel-med-1-5-m-slang-ventil-117674/117674/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-av-rostfritt-stal-med-bojt-utlopp-doppdjup-570-mm-117592/117592/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-av-rostfritt-stal-med-bojt-utlopp-doppdjup-910-mm-117594/117594/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-av-rostfritt-stal-med-elektriskt-ledande-ptfe-slang-doppdjup-570-mm-117663/117663/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-av-rostfritt-stal-med-elektriskt-ledande-ptfe-slang-doppdjup-910-mm-117664/117664/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-av-rostfritt-stal-med-bojt-utlopp-doppdjup-570-mm-117592/117592/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-av-rostfritt-stal-med-elektriskt-ledande-ptfe-slang-doppdjup-910-mm-117664/117664/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


För handmanövrering

Doppdjup [mm] 600
Pumpmängd max [l/min] 10
Beställningsnummer För behållare upp till 60 liter 157-589-JY
Beställningsnummer För dunkar av bleckplåt 210-335-JY

Fotmanövrerad

Doppdjup [mm] 950
Pumpmängd max [l/min] 30
Beställningsnummer med böjt utlopp 157-587-JY
Beställningsnummer med utloppsslang 201-951-JY

287

2

NYHET

Alla delar som kommer i kontakt med 
mediet är av rostfritt stål eller PTFE.

Handpumpar för lösningsmedel

Pumpmängd max [l/min] 1,8

Beställningsnummer Lösningsmedelspump Mini 242-994-JY
Beställningsnummer Gängadapter ETFE, GL45 – GL38 242-996-JY
Beställningsnummer Gängadapter PTFE, GL45 – S40 242-995-JY
Beställningsnummer Gängadapter ETFE, GL45 – GL32 242-997-JY

Fotmanövrerad
W Rekommenderas för aceton
W Robust med lång livslängd
W Gängadapter för R2" fingänga, för fat upp till 220 liter
W Med hjälp av gängadaptern och avstängningskranen kan fatet och 

pumpen förslutas hermetiskt så att oönskade ångor inte kan tränga ut
W Doppröret kan ställas in steglöst på fatdjup, rördiameter: 21 mm
W Klämma för snabb montering och demontering av luftslangen

För handmanövrering
W För kontaminationsfritt omhändertagande av organiska 

lösningsmedel och aromämnen
W Gastät och helt avstängd tack vare två kulventiler
W Fast avtappningsböj med avstängningskran av rostfritt stål/PTFE
W Gängadapter för R2" fingänga, för behållare upp till 60 liter
W Doppröret kan ställas in steglöst, rördiameter: 15 mm
W Finns även i ett utförande för dunkar av 

bleckplåt med lockanslutning Ø 35 mmW Finns att få med fast böjt utlopp eller böjlig 
utloppsslang (1,2 m), båda med avstängningskran 
av rostfritt stål/PTFE

Lösningsmedelspump med fl exibel 
slang och avstängningsventil

Lösningsmedelspump Mini

W självstängande utlopp med 
auto-stoppfunktion — absolut 
exakt avtappning, helt utan 
efterdropp.

W perfekt resttömning, även av fat 
med välvd botten

W lämplig för ex-zonerna ) 0 IIA,B,C
W perfekt för fat 1—5 liter
W anslutningsgänga GL 45
W adapter för S 40, GL 38 och GL 32 kan fås som tillbehör
W inklusive jordningskabel 2 m

W säker avtappning av små volymer

Lösningsmedelspump Mini för t.ex. fl askor 
eller dunkar med en volym på upp till 5 liter

Handmanövrerad pump, för fat 
och behållare upp till 60 liter

W För avtappning av vätskor med hög renhetsgrad
W Med ex-godkännande

Lösningsmedelspump, av rostfritt stål

Version med utloppsböj och 
avstängningskran.

För beställning ring: 036-39 56 60
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Vid avtappning av brandfarliga medier måste fat och pump vara jordade för att undvika gnistbildning. Lång jordkabel. se sidan
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https://www.denios.se/losningsmedelspump-med-2-kranar-for-handmanovrering-157589/157589/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/losningsmedelpump-av-rostfritt-stal-for-dunkar-av-bleckplat-med-lockanslutning-handmanovrering-210335/210335/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/losningsmedelspump-av-rostfritt-stal-for-fotmanovrering-157587/157587/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/atex-klassad-fotdriven-pump-med-slang-for-losningsmedel-rostfritt-stal-201951/201951/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/losningsmedelspump-mini-av-rostfritt-stal-for-smabehallare-upp-till-5-liter-handdriven-242994/242994/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/adapter-for-losningsmedelspumpen-mini-av-etfe-fran-ganga-gl45-till-gl38-242996/242996/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/adapter-for-losningsmedelspumpen-mini-av-ptfe-fran-ganga-gl45-till-gl40-242995/242995/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/adapter-for-losningsmedelspumpen-mini-av-etfe-fran-ganga-gl45-till-gl32-242997/242997/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Handpumpar för kemikalier, syra och bas

BESTÄLL SAMTIDIGT

Fatpump Ultraren i PTFE

Det går att välja mellan avtappningsböj med PTFE-avstängningskran och 
fl exibel avtappningsslang (1,2 m) med PVDF-kran

Fatpumpar av polypropylen

Det går att välja mellan avtappningsböj och fl exibel PVC-
avtappningsslang (1,2 m) med avstängningskran

Skruvfäste för fat av PP
W Stabiliserar pumpen i fatet
W Lämplig för avtappning av icke brandfarliga vätskor

W för vätskor som angriper PP eller PVC, även för saltsyra upp till 33 %
W Avstängningskranen förhindrar hälsoskadliga ångor och droppande 

vätska
W Delar i kontakt med medier av PTFE/FEP
W Alla ventiler i massiv PTFE
W Dopprör Ø mm: 32
W Som tillbehör finns fatanslutningar för standardbehållare

W Kolvstång av metall, PP-mantlad
W PTFE-packning
W God tömning av resterande fatinnehåll tack vare lågt placerad 

bottenbackventil
W Inkl. fatanslutning av PP (Mauser 2")
W Dopprör Ø mm: 32

Säkerhetsställ för fatpumpar 
PP, PTFE, rostfritt stål och 
lösningsmedelspumpar
W Med säkerhetsstället fångas resterande vätska säkert 

upp av pumprören
W Rörets innerdiameter: 35 mm
W Längd: 1000 mm
W Inklusive rörklämmor för väggmontering och 

demonteringsbar uppsamlingsbehållare

Artikelnr 179-493-JY

W För påfyllning av vätskor med hög renhetsgradW För pumpning av många kemikalier, syror, baser, 
rengöringsmedel, etc.

W För 60- till 220-litersfat

Doppdjup [mm] 500 650 800 1000

Pumpkapacitet per pumpslag [l] 0,20 0,25 0,27 0,30
Beställningsnummer med böjt utlopp 117-600-JY 117-604-JY 117-605-JY 117-606-JY
Beställningsnummer med utloppsslang 148-418-JY 148-422-JY 148-424-JY 148-426-JY

Doppdjup [mm] 400 600 950

Pumpkapacitet per pumpslag [l] 0,18 0,27 0,40
Beställningsnummer med böjt utlopp 267-289-JY 193-714-JY 179-491-JY
Beställningsnummer med utloppsslang 267-290-JY 210-181-JY 210-182-JY

Gängadapter för gänga Beställningsnummer

2“BSP/R2“ fi n stålfat invändigt 179-494-JY
2“ Mauser grov invändigt 179-495-JY
2“ TriSure grov invändigt 179-496-JY

NYHET

R2“ stål fi n Mauser 2“ grov TriSure grov

inkl. rörklamrar för väggmontering 
och uppsamlingsbehållare som kan 
skruvas loss.

Gastät fatpump PP se sidan
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https://www.denios.se/fatpump-p-5-av-polypropen-pp-med-avtappningsboj-500-mm-doppdjup-117600/117600/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-p-6-av-polypropen-pp-med-avtappningsboj-650-mm-doppdjup-117604/117604/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-p-8-av-polypropen-pp-med-avtappningsboj-800-mm-doppdjup-117605/117605/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-p-10-av-polypropen-pp-med-avtappningsboj-1000-mm-doppdjup-117606/117606/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-p-5-av-polypropen-pp-med-utloppsslang-500-mm-doppdjup-148418/148418/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-p-6-av-polypropen-pp-med-utloppsslang-650-mm-doppdjup-148422/148422/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-p-8-av-polypropen-pp-med-utloppsslang-800-mm-doppdjup-148424/148424/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-p-10-av-polypropen-pp-med-utloppsslang-1000-mm-doppdjup-148426/148426/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-ultraren-med-fast-bojt-utlopp-och-kran-av-ptfe-djup-400-mm-267289/267289/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-ultraren-av-ptfe-doppdjup-600-mm-193714/193714/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-ultraren-av-ptfe-doppdjup-950-mm-179491/179491/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-ultraren-med-utloppsslang-1-2-m-av-ptfe-med-kran-av-pvdf-djup-400-mm-267290/267290/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-ultrarein-och-utloppsslang-1-2-m-av-ptfe-med-avstangningskran-av-pvdf-doppdjup-600-mm-210181/210181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-ultrarein-och-utloppsslang-1-2-m-av-ptfe-med-avstangningskran-av-pvdf-doppdjup-950-mm-210182/210182/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-r2-invandigt-179494/179494/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-2-grov-179495/179495/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-tri-sure-grovganga-invandigt-179496/179496/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 121-601-JY

Artikelnr 117-586-JY

Artikelnr 117-577-JY Artikelnr 164-361-JY

289

2

För beställning ring: 036-39 56 60

Avtappningsplattform

Handpumpar för kemikalier, syra och bas

Hävarmspump av polypropen

Handpump 950, av plast

Rotationspump av polypropen
 W Praktisk pump av plastmaterial (PP, PPS) för 
matning av syra, bas och vattenlösningar

 W Passar till 60- och 200-litersfat med 2" Trisure-
sprundhål

 W Dopprörssats i 3 delar
 W Kapacitet: ca 0,25 l/pumpslag
 W Tätningar av PTFE
 W Max. viskositet ca 430 mPas i vattenlösningar 
med densitet 1

 W Självsugande, robust pump av polyeten (PE)
 W Med nitriltätning, för pumpning av många 
kemikalier (till exempel glykol), frostskyddsvätska, 
rapsolja, biodiesel

 W Teleskopsugrör för 60- och 200-litersfat
 W Variabelt sugdjup upp till 960 mm
 W Kapacitet: ca 0,3 l/pumpslag

 W Idealiska för pumpning av vätskor upp till 2200 
mPas (inte för oljor)

 W Enkel avtappning av mängd efter behov
 W God beständighet mot många kemikalier (lämpar 
sig inte för: toluol, xylol, bensin, petroleum, 
trikloretylen, terpentinersättning)

 W Kan roteras runt sin egen axel och därmed kan 
behållare för avtappning även ställas ned på 
fatlocket

 W Dopprörslängd 950 mm
 W Kapacitet: ca 0,35 l/pumpslag
 W Gänga: R2"

 W för 200 liters sprundhålsfat av stål
 W avtappningskärlet står säkert på 
den nedsänkta uppställningsytan i 
avtappningsplattformen

 W Ökar säkerheten vid påfyllning, eftersom 
behållaren inte behöver hållas fast

 W med öppningar för 3/4" och 2" 
sprundhål, t.ex. för pumpar, 
nivåindikatorer eller liknande

 W höjd från avställningsyta till 
fatets ovankant (mm): 320

 W delar i kontakt med medier är tillverkade av 
rostfritt stål 316/V4A och PTFE

 W kan användas universellt för t.ex. 
mineral och smörjoljor med medelhög 
viskositet, växellådsoljor, tillsatser, diesel, 
rengöringsmedel och frätande kemikalier, 
syror och baser

 W med böjt utlopp, justerbar höjd 2” adaptrar 
och flexibla PTFE-dopprör

 W för 60 till 200-litersfat
 W Kapacitet: ca 0,2 l/
pumpslag

Handpump av rostfritt stål

Mångsidig: Justerbar 2"-skruvkoppling för fat eller 
säkerhetsbehållare i rostfritt stål inklusive,  
Artikelnr 117-231-JY,  

Passande gängad adapter
se sidan

322



Ke
m

ik
al

ie
ha

nt
er

in
g

Material
Pumpmängd max 

[l/min]
Diameter dopprör

 [mm]
Doppdjup 

[mm]
Beställningsnummer 

OTAL-fotpump
Beställningsnummer 

OTAL-handpump

Rostfritt stål 26 18 900 179-483-JY 179-490-JY
PVDF 20 16 700 179-482-JY 179-489-JY
PVC 12 12 700 179-481-JY 179-488-JY

PP   

30 22 900 179-478-JY –
26 18 700 179-479-JY 179-484-JY
20 15 700 179-480-JY 179-485-JY
14 12 700 – 179-486-JY
4 10 450 – 179-487-JY

Artikelnr 200-215-JY

290 www.denios.se/shop
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Vätskan pumpas i det slutna 
systemet. Ångor leds då tillbaka 
via gaspendelledningen på ett 
säkert sätt och når inte ut i 
omgivningen.

Handpumpar för kemikalier, syra och bas

Gastät fatpump

OTAL-avtappningspumpar

W Beständig mot svaga syror, 
lutar och rengöringsmedel

Pumpar av PP

Pumpar med slang av PVC 1,5 m

W Avstängningskran av PP/PE (Ø 10 mm), mätarrör av PP

Pumpar av rostfritt stål
W För svårantändliga vätskor i riskklassen AIII

Minipump PP (handdriven)

W För behållare upp till 10 liter, djup 450 mm
W Universalpluggar av PVC för behållare med 

öppningsdiameter 20-36 mm

W Fatpumpen är gastät för luktfri avtappning.

W Gastäta pumpar används för t.ex. ammoniak och andra ämnen med stark lukt.
W Pump av polypropen (PP), gas- och vätskeslangar i PVC
W Steglöst utdragbart teleskoprör
W För fat och behållare med djup från 400 till 670 mm
W Kapacitet: ca 200 ml/pumpslag
W Med 2 avstängningskranar (en för gas- och en för vätskeledningen)
W Med 2 universaladaptrar för tanköppningar med diametrar på 30–70 mm

båda händerna är fria för avtappning

mycket kompakt och platsbesparande

W Vätskan trycks ur behållaren genom lufttrycket, 
jämnt och utan pulsering

W Den tredelade universalproppen av mjuk 
PVC ger en lufttät anslutning mellan pumpen 
och behållaren – därigenom kan OTAL 
avtappningspumpar monteras tätslutande på 
behållare med öppningsdiametrar på 30–70 mm

W Speciellt för syror och baser, förutom starkt oxiderande 
syror och baser Beständig mot klorblekbad

W Säker, snabb och ren avtappning av vätskor
W Enkelt, prisvärt och mycket flexibelt

Pumpar af PVDF

Pump av PP: 
Fysiologiskt 
ofarlig och 
livsmedelsgodkänd

OTAL-fotpump

OTAL-handpump

De tredelade universalpropparna skapar en 
lufttät förbindelse mellan pump och behållare. 
Öppningsdiameter 30–70 mm.

https://www.denios.se/otal-fotpump-av-rostfritt-stal-v2a-26-l-min-179483/179483/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-handpump-av-rostfritt-stal-v2a-26-l-min-179490/179490/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-fotpump-av-pvdf-20-l-min-179482/179482/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-handpump-av-pvdf-20-l-min-179489/179489/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-fotpump-av-pvc-12-l-min-179481/179481/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-handpump-av-pvc-12-l-min-179488/179488/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-fotpump-av-polypropen-pp-30-l-min-179478/179478/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-fotpump-av-polypropen-pp-26-l-min-179479/179479/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-handpump-av-polypropen-pp-26-l-min-179484/179484/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-fotpump-av-polypropen-pp-20-l-min-179480/179480/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-handpump-av-polypropen-pp-20-l-min-179485/179485/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-handpump-av-polypropen-pp-14-l-min-179486/179486/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/otal-handpump-av-polypropen-pp-4-l-min-179487/179487/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 157-591-JY Artikelnr 210-183-JY

Artikelnr 129-355-JY

Artikelnr 129-356-JY

A

B

Färg röd Blå Grön

Användningsområde

med EPDM-tätningar 
för icke-frätande 
vattenbaserade 

vätskor

med nitriltätningar 
för petrokemiska 

vätskor

med FKM-tätningar 
för kemikalier som 

t.ex. salpetersyra 
(10 %), svavelsyra 

(60 %), väteperoxid 
(1–30%)

Pumpmängd max [l/min] 8
Beställningsnummer 129-355-JY 129-357-JY 129-356-JY
Tillbehör Överföringsslang 1,5 m med påfyllningspistol
Beställningsnummer 129-358-JY 129-360-JY 129-359-JY

Handpumpar för kemikalier, syra och bas

 W För säker avtappning och tömning av dunkar och fat upp till 60 liter

Dunkpump

Avtappnings- och överföringspumpar
 W Med handkolven skapas ett övertryck som trycker ut vätska ur 
behållaren när kranen öppnas

 W Pumpkropp av polypropen
 W Med 3 adaptrar (töjbara tätningar) för sprundhålsdiametrar från 49,5 till 
60 mm och 4-delat sugrör (dopprörslängd 950 mm)

För snabb avtappning av vattenhaltiga vätskor från högt placerade 
till lågt placerade fat – enligt hävertprincipen: vätskan behöver bara 
sugas upp en gång, vilket gör detta till en särskilt praktisk metod för 
fullständig tömning av en behållare

Sughävert med kulventil

 W För syror, baser och petrokemiska vätskor (ej lämpligt för brandfarliga 
vätskor och saltsyra)

 W Enkel att använda: Då handkolven manövreras upprepade gånger skapas ett 
övertryck som pressar ut vätskan då kranen öppnas.

 W Exakt dosering, inget efterdropp
 W Delar som kommer i kontakt med medier består av polypropen, polyeten 
och FKM

 W Sänkrörets längd: 550 - 1000 mm
 W Steglös inställning av stigrörets längd
 W Kapacitet: 8 l/min
 W Gänganslutning Ø: 64 mm (BSI) – inkl. adapter för invändig R2" fingänga

 W Sughävert av LDPE/PVC
 W Kapacitet 9 l/min
 W Inkl. robust kulventil av PP
 W Transparenta slangar – god uppsikt 
över vätskan

 W Slangböjningsskydd med 
upphängningsögla

 W Idealisk för tillfällig avtappning av vätskor

Sughävert, doppdjup 1 000 mm, slang 
invändig diameter 15 mm

Avtappningspump 
för vätskor

Avtappningspump 
för kemikalier

Tillbehör: Överföringsslang med 
påfyllningspistol (se tabellen)

Kranen kan öppnas i 2 lägen: A: för exakt 
dosering av mindre mängder. B: låst - för 
kontinuerlig avtappning.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/manuell-avtappnings-och-overforingspump-med-epdm-tatning-rod-129355/129355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-avtappnings-och-overforingspump-med-vitontatning-gron-129356/129356/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-avtappnings-och-overforingspump-med-epdm-tatning-rod-129355/129355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-avtappnings-och-overforingspump-med-nitriltatning-bla-129357/129357/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-avtappnings-och-overforingspump-med-vitontatning-gron-129356/129356/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tillb-sats-overforingsslang-1-5-m-pistolmunst-for-avtappn-och-transferpump-med-epdm-tatning-129358/129358/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tillb-sats-overforingsslang-1-5-m-pistolmunst-for-avtappn-och-transferpump-med-nitriltatning-129360/129360/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tillb-sats-overforingsslang-1-5-m-pistolmunst-for-avtappn-och-transferpump-med-vitontatning-129359/129359/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 157-298-JY

Artikelnr 133-358-JY

Artikelnr 171-746-JY

Artikelnr 117-561-JY Artikelnr 117-585-JY
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Artikelnr 117-584-JY

Hävarmspump  
av aluminium

HydrauloljepumpFatpumpar för bränsle

Rotationspump med handvev 
av aluminium ”light”

Rotationspump med handvev 
av aluminium

Handpumpar för mineraloljor och bränslen

För t.ex. mineraloljeprodukter, 
frostskyddsmedel

 W Med svängarm och trattformad 
avställningsyta. Dropp återförs till 
behållaren på ett säkert sätt.

 W Kapacitet: ca 0,5 l/pumpslag

Kraftig manuell fatpump för att pumpa 
hydraulikolja, motor- och växellådsolja 
från fat och tankar

 W För pumpning av smörjoljor upp till 
SAE 80

 W Matningsmängd: ca 0,25 l/pumpslag
 W För fat och tankar, gänga: 2"
 W Inklusive slangsats 1,5 m, utloppskrök

för pumpning av lättflytande mineraloljor, 
diesel, eldningsolja 1/2, petroleum, 
bränslen (brandfarliga medier f.d. 
riskklass AI-III), frostskyddsmedel

 W Av gjutgods, 200 litersfat med fatgänga 
M 64 x 4 och R 2"

 W Kapacitet: ca 0,25 l/pumpslag
 W Doppdjup: 840 mm
 W Med ledande slang DN 19 med 
böjningsskydd och utloppskrök

Idealisk för lätta mineraloljor och 
smörjmedel

 W Den tredelade dopprörsatsen möjliggör 
anpassning till olika behållarstorlekar

 W Pumpeffekt: ca 0,5 l/varv
 W Fatgänga R 2”

perfekt för lätta mineraloljor och tjockare 
maskin- och smörjoljor med en viskositet 
på som mest 900 mPas vid 20°C

 W Kapacitet: ca 1 l/rotation (ca 5 l/min vid 
tung olja)

 W Med dubbel drivning och förzinkat dopprör
 W Möjligheten att när som helst växla 
mellan framåt- och bakåtgående pumpning 
garanterar optimal dosering.

 W Gänga: 2"

 W Lämplig för Ex-zon: IIA T3

 W För oljor samt korrosiva och flyktiga 
kemikalier

 W Med 3-delad dopprörssats av rostfritt stål, 
diameter 32 mm och 2" fatadapter

 W Effekt: cirka 0,35 l/varv
 W Tätning av PTFE
 W Pumphus av PPS (polyfenylensulfid)

Handvevrotationspump 
av plast
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Artikelnr 123-552-JYArtikelnr 129-354-JYArtikelnr 117-589-JY

Artikelnr 171-747-JYArtikelnr 117-563-JY

För pumpning av motor-, hydraul- och 
växellådsolja upp till SAE 80

Oljefatpump av 
zinkgjutgods

 W För pumpning av motor-, hydraul- och 
växellådsolja upp till SAE 80

 W Av rostfritt zinkgjutgods
 W Inställbar fatanslutning för 2” fatgänga
 W Med droppsäkert utlopp
 W Doppdjup: 840 mm
 W Matningsmängd ca: 0,25 l/slag, 
enkelverkande

 W Låsanordning för hänglås

Handpumpar för mineraloljor och bränslen 2

Pump för motoroljaHandpump 960, av plastHandpump av plast

Fatpumpar för lätta 
mineraloljor

Rotationspump med 
handvev av gjutjärn

 W Kapacitet: ca 0,15 l/pumpslag
 W Gängadapter 2"

Manuell pump för pumpning av lätta 
mineraloljeprodukter

För pumpning av olja och icke frätande 
vätskor

 W Självsugande pump med pistolgrepp
 W Utloppsslang (längd: 1,5 m) med backventil
 W Uppfordringsvolym: 0,1 liter/pumpslag
 W Utvändig gänga 2" fin

Av polyeten (PE), särskilt lämplig för 
pumpning av små vätskemängder (lätta 
oljor, vattenhaltiga lösningar) i t.ex. 
laboratorier

 W Kapacitet: ca 0,2 l/pumpslag
 W Sugrörslängd: 840 mm
 W Gängadapter 2"

För pumpning av lättflytande mineraloljor

 W Av zinkgjutgods
 W Kapacitet: ca 0,15 l/pumpslag
 W För 60- och 200-litersfat med fatgänga R 2"
 W 3-delat dopprör av plast
 W Doppdjup: 700 mm
 W Inkl. PVC-slang och utloppskrök

för t.ex. lätta mineraloljor, maskinoljor 
etc.

 W Med ståldopprör
 W Matningsmängd: ca 0,25 l/rotation
 W Doppdjup: 860 mm
 W För fatgänga R 2"

Rotationspump med handvev av gjutjärn med 
extra svängarm och trattformad ställyta för säker 
tillbakaledning av droppförluster,  
Artikelnr 117-580-JY  

Handvevrotationspump av gjutjärn, Artikelnr 
117-579-JY

 W För 60-liters sprundhålsfat W För små fat upp till 30 liter

För beställning ring: 036-39 56 60
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Typ B1 B2

Utförande För mindre påfyllningsmängder För genomsnittliga till stora påfyllningsmängder

Material, pumpverk PP PP rostfritt PVDF

Passar för t.ex. Batterisyra, ammoniakvatten, framkallare, glykoler, 
fosforsyra, saltsyra, väteperoxid

Oljebaserade smörjmedel, 
kallrengöringsmedel, mjukgörare

Natriumhypoklorit, klor-, krom-, 
svavel-, salpeter- och fluorvätesyra

Effekt [W] 75 260
Densitet max [kg/l] 1,3 1,6
Viskositet max [mPas] 200 400
Pumpmängd max [l/min] 20 22 45
Pumphöjd max [mWS] 6 12 8
Beställningsnummer 
Doppdjup: 500 mm 267-769-JY 267-775-JY 267-778-JY 267-781-JY

Beställningsnummer 
Doppdjup: 700 mm 267-770-JY 267-776-JY 267-779-JY 267-782-JY

Beställningsnummer 
Doppdjup: 1000 mm 267-771-JY 267-777-JY 267-780-JY 267-783-JY
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Tillbehör
Beställ

nings
nummer

Laddare för pump B1 267-797-JY
Litiumjonbatteri 
10,8 V för pump B1 267-796-JY

Laddare för pump B2 267-799-JY
Litiumjonbatteri 
21,6 V för pump B2 267-798-JY

Material, pumpverk Polypropen rostfritt PVDF

Doppdjup [mm] 500 700 1000 500 700 1000 500 700 1000

Passar för t.ex. Saltsyra, batterisyra, myrsyra (50 %), 
framkallare, klorsyra

Oljebaserade smörjmedel, 
kallrengöringsmedel, mjukgörare

Natriumhypoklorit, klor-, krom-, 
svavel-, salpeter- och fluorvätesyra

Densitet max [kg/l] 1,3
Viskositet max [mPas] 300
Pumpmängd max [l/min] 75 68 75
Pumphöjd max [mWS]* 7 6 7
Beställningsnummer 172-086-JY 172-087-JY 172-088-JY 172-089-JY 172-090-JY 172-091-JY 267-793-JY 267-794-JY 267-795-JY

*Maximala värden vid 20 °C

Tillbehör
Beställnings

nummer

Fatadapter 2" för el. 
Fatpump laboratorie 
av PP

187-552-JY

Fatadapter 2" för el. 
Fatpump laboratorie 
av rostfritt stål

194-183-JY

Material*
Viskositet max 

[mPas]
Gänga Mätområde min

Mätområde 
max

Arbetstryck 
max [bar]

Beställningsnummer

PP 40 1" BSP 5 120 10 267-935-JY
PVDF 40 1" BSP 5 120 10 267-910-JY

*Pumpar i rostfritt material finns på förfrågan

Alla batteripumpar inkl. slang beständig mot olika medier (1,5 m) 
och tappventil. Batteri och laddare beställs separat (se Tillbehör).

NYHET

Pumpar och flödesmätare för 
laboratorier

Fatpump, 
elektrisk

 W Lätt och praktisk
 W Tätningsfri och utan smörjmedel
 W 230 V motor, 3 m kabel och stickkontakt
 W Levereras användningsklar utrustning inkl. mediabeständig 
PVC-slang (1,5 m) och tappventil. Som tillbehör finns 
fatadapter.

 W Steglös varvtalsreglering 

 W Upp till 2500 liter med en batteriladdning (B2)
 W Utbytbart batteri med Li-jon-teknik
 W Automatisk avstängning vid överlast
 W Steglös reglering för alla krav
 W Bekväm hantering tack vare kompakt 
konstruktion och mycket låg vikt

 W Slitagefri, mycket tyst BLDC-motor
 W Enkel demontering genom snabblås
 W Fatadapter kan fås som tillbehör (B2)

 W Lätt, bekväm och effektstark

 W För tunnflytande syror och baser, kemikalier med 
mera i laboratorie och kemikaliemiljö

 W Säker avtappning från och påfyllning av mindre 
behållare

Flödesmätare
 W För batteripumpar B1/B2 och el. fatpumpar 
i laboratorieanvändning

Batteripump typ B1 
med flödesmätare (se 
Tillbehör)

Typ B2 av polypropen (PP)

NYHET

NYHET

Fler detaljer finns på höger sida

Bevisad säkerhet

Batteripumpar 
B1 och B2

För säker avtappning av dunkar och fat i 
laboratorium och industri

https://www.denios.se/batteripump-b1-av-pp-for-kemikalier-75-w-djup-500-mm-slang-1-5-m-tappventil-267769/267769/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b2-av-pp-for-kemikalier-260-w-djup-500-mm-slang-1-5-m-tappventil-267775/267775/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b2-av-rostfritt-stal-for-syror-baser-260-w-djup-500-mm-slang-1-5-m-tappventil-267778/267778/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b2-av-pvdf-for-fratande-syror-260-w-djup-500-mm-slang-1-5-m-tappventil-267781/267781/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b1-av-pp-for-kemikalier-75-w-djup-700-mm-slang-1-5-m-tappventil-267770/267770/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b2-av-pp-for-kemikalier-260-w-djup-700-mm-slang-1-5-m-tappventil-267776/267776/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b2-av-rostfritt-stal-for-syror-baser-260-w-djup-700-mm-slang-1-5-m-tappventil-267779/267779/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b2-av-pvdf-for-fratande-syror-260-w-djup-700-mm-slang-1-5-m-tappventil-267782/267782/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b1-av-pp-for-kemikalier-75-w-djup-1000-mm-slang-1-5-m-tappventil-267771/267771/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b2-av-pp-for-kemikalier-260-w-djup-1000-mm-slang-1-5-m-tappventil-267777/267777/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b2-av-rostfritt-stal-for-syror-baser-260-w-djup-1000-mm-slang-1-5-m-tappventil-267780/267780/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/batteripump-b2-av-pvdf-for-fratande-syror-260-w-djup-1000-mm-slang-1-5-m-tappventil-267783/267783/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laddare-10-8-v-for-batteripump-typ-b1-267797/267797/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/litiumjonbatteri-10-8-v-for-batteripump-typ-b1-267796/267796/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laddare-21-6-v-for-batteripump-typ-b2-267799/267799/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/litiumjonbatteri-21-6-v-for-batteripump-typ-b2-267798/267798/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-av-pp-polypropen-for-syror-och-lutar-500-mm-doppdjup-172086/172086/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatadapter-pp-g2-diameter-32-5-mm-for-laboratoriepump-av-pp-187552/187552/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatadapter-pp-g2-diameter-28-5-mm-for-laboratoriepump-av-rostfritt-stal-194183/194183/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-av-pp-for-laboratorieanvandning-pumpanslutning-g-1-267935/267935/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-av-pvdf-for-laboratorieanvandning-pumpanslutning-g-1-267910/267910/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 123-275-JY

Material, pumpverk Polypropen PVDF

Doppdjup [mm] 1000 1200 1000 1200 1000 1200

Lämpar sig för

Svavelsyra (upp till 40 %), 
fosforsyra, batterisyra, saltsyra, 

järn-III-klorid upp till 30 %, 
natronlut

Aggressiva atmosfärer och 
medier med hög densitet som: 

järn-III-klorid upp till 50 %

Krom-, salpeter- och svavelsyra 
(98 %), klorblekbad, blekbad, 

zinkklorid, klorvatten

Kapslingsklass IP IP 24 IP 54
Densitet max [kg/l] 1,4 1,6 1,8
Viskositet max [mPas] 500 800
Pumpmängd max [l/min] 85 75 80
Pumphöjd max [mWS]* 19 16 17
Beställningsnummer Pump 188-569-JY 188-571-JY 188-572-JY 188-573-JY 188-574-JY 188-575-JY
Beställningsnummer 
Pumpsats 117-529-JY 117-530-JY 172-094-JY 172-095-JY 123-550-JY 123-551-JY

*Maximala värden vid 20 °C

 W idealisk för syror och baser

 W För industripumpar
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Sug-/tryckanslutning 1/4" BSP IG 3/8" BSP IG 1/2" BSP IG 1" fläns

Lämpar sig för Svavelsyra, fosforsyra, natronlut, saltsyra, blekmedel, framkallare, 
myrsyra, ättiksyra

Pumpmängd max [l/min] 16 34 65 156
Beställningsnummer 123-275-JY 172-107-JY 123-277-JY 123-278-JY
Tillbehör

Beställningsnummer tillbehörssats för fattömning 123-284-JY 172-199-JY 123-286-JY 123-288-JY

Material
Viskositet max 

[mPas]
Gänga

Mätområde 
min

Mätområde 
max

Arbetstryck 
max [bar]

Beställningsnummer

PP 40 1 1/4" BSP 5 120 10 267-933-JY
PVDF 40 1 1/4" BSP 5 120 10 267-934-JY

 W För tunnflytande syror och lut i industrin
 W Lätt och praktisk pump för avtappning eller omfyllning 
av fat- och containervaror

NYHETFlödesmätare

Industripump, elektrisk

Kan fås som pump (med dopprör, 
slanganslutning) eller som 
användningsfärdig sats inklusive pump, 
dopprör och mediebeständig slang (2 m), 
pistolmunstycke och fatadapter

Fatpump med pumpstation av 
PP (polypropen), sats med slang, 
pistol och fatadapter

Tryckluftspumpar

Tryckluftsmembranpump PP / TF, 1/4"

Fatpump och flödesmätare för syra och bas

 Pumpset med pumpverk av 
PVDF (polyvinylidenfluorid)

Fattömning. Som tillbehör till de olika tryckluftsmembranpumparna erbjuder vi en sats 
bestående av dopprör resp. sugslang (vid pumpstorlek 1/4" och 3/8"), 3 m slang och 
tappningspistol (godkänt maximitryck 3 bar)

 W Effektstark
 W Stänkskyddad, tätningsfri
 W 230 V-motor med 5 m kabel och stickkontakt

 W För mätning av tunnflytande syror och baser 
enligt turbinhjulsprincipen

 W Stor, belyst digital display med variabel 
orientering 

 W Exakt mätning - bättre än ±1 %
 W Indikering flöde
 W Temperaturområde: -10° till max. +50°C
 W Inkl. två 1,5 V batterier (AAA)

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/search?query=123275
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-fat-syror-lut-doppdjup-1000-mm-endast-pump-utan-armatur-188569/188569/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-ibc-syror-lut-doppdjup-1200-mm-endast-pump-utan-armatur-188571/188571/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-fat-aggressiva-syror-doppdjup-1000-mm-endast-pump-utan-armatur-188572/188572/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-ibc-aggressiva-syror-doppdjup-1200-mm-endast-pump-utan-armatur-188573/188573/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-fat-koncentrerade-syror-doppdjup-1000-mm-endast-pump-utan-armatur-188574/188574/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-koncentrerade-syror-doppdjup-1200-mm-for-ibc-utan-armatur-188575/188575/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-aggressiva-kemikalier-doppdjup-1000-mm-117529/117529/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-aggressiva-kemikalier-doppdjup-1200-mm-117530/117530/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-av-pp-polypropen-for-aggressiva-kemikalier-med-hog-densitet-doppdjup-1000mm-172094/172094/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-av-pp-polypropen-for-aggressiva-kemikalier-med-hog-densitet-doppdjup-1200mm-172095/172095/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-aggressiva-kemikalier-doppdjup-1000-mm-pvdf-123550/123550/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-aggressiva-kemikalier-doppdjup-1200-mm-material-pvdf-123551/123551/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=123275
https://www.denios.se/search?query=172107
https://www.denios.se/search?query=123277
https://www.denios.se/search?query=123278
https://www.denios.se/tillbehorssats-for-fat-for-tryckluftsmembranpump-1-4-av-pp-tf-123284/123284/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tillbehorssats-for-fat-for-tryckluftsmembranpump-3-8-av-pp-tf-172199/172199/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tillbehorssats-for-fat-for-tryckluftsmembranpump-1-2-av-pp-tf-123286/123286/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tillbehorssats-for-fat-for-tryckluftsmembranpump-1-av-pp-tf-123288/123288/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-av-polypropen-pp-for-industriell-anvandning-pumpanslutning-g-1-1-4-267933/267933/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-av-pvdf-for-industriell-anvandning-pumpanslutning-g-1-1-4-267934/267934/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Material, pumpverk Polypropen Rostfritt stål

Lämpar sig för
Flockningsmedel, polymerer,  

kemiska blandningar
Lack och färg på vattenbasis,  

oljeblandningar
Lack och lösningsmedelsbaserade  

färger, alkoholblandningar

Ex-klass enligt ATEX – – Ex II 1/2 G IIB T4
Doppdjup [mm] 1200 1200 1200
Kapslingsklass IP IP 24 IP 24 IP 54
Densitet max [kg/l] 1,1 1,1 1,2
Viskositet max [mPas] 150 350 200
Pumpmängd max [l/min] 160 210 178
Pumphöjd max [mWS]* 8 10 9
Beställningsnummer 137-396-JY 137-397-JY 137-398-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Tillbehörssats: 2,5 m slang,  
påfyllningspistol och fatadapter 138-199-JY 138-200-JY 138-201-JY

*Maximala värden vid 20 °C

Användning
Viskositet  

max [mPas]
Material

Mätområde  
min

Mätområde  
max

Beställningsnummer

för Ex-skyddade fatpumpar 2000 PPS 10 100 137-395-JY
För Containerpumpar CP-A, CP-B 2000 PPO 10 100 117-582-JY
för fatpumpar livsmedel (ej Ex)  
och excenterpumpar 5000 Rostfritt stål 10 100 243-262-JY

Blandningsverk för IBC-Behållare

Containerpump typ CM

Flödesmätare

Bevisad säkerhet

När du har höga krav

Fler detaljer finns på höger sida

 W Idealisk för medier som både ska röras om och 
transporteras, t.ex. emulsioner, dispersioner 
samt suspensioner av vatten, olja och fasta 
ämnen

 W Kan användas till praktiskt taget alla medier 
tack vare olika materialvarianter

 W Passar till 1000-liters IBC och 200-litersfat
 W 230 V motor, 5 m kabel och stickkontakt
 W Tillbehör: Vid beställning av tillbehörssats: 
Användningsfärdig pump inkl. mediebeständig 
slang (2,5 m), avtappningspistol och fatadapter

 W För mätning av tunnflytande till medelviskösa medier enligt 
virvelskivprincipen

 W 9 minnesplatser för kalibreringsfaktor
 W Flödeshastigheten kan avläsas med en knapptryckning

 W Knapplås som skydd mot felaktig användning
 W För tillämpningar upp till 4 bar
 W Komplett med pumpanslutning
 W Som tillval finns en relämodul för förval av mängd

Pristillägg relämodul för mängdinställning, inte 
explosionsskyddat utförande, Artikelnr 121-590-JY 

Flödesmätare för livsmedelspumpar

 

 W Omrörare och pump i en och samma enhet

 W För fat- och containerpumpar

Flödesmätare för Ex-fatpump.

Flödesmätare för fat- och containerpumpar.

se sidan 313

se sidan 312
se sidan 309

https://www.denios.se/blandare-och-containerpump-av-polypropylen-pp-for-kemikalieblandning-m-m-137396/137396/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blandare-och-containerpump-av-rostfritt-stal-for-blandning-av-oljor-farg-m-m-137397/137397/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blandare-och-containerpump-av-rostfritt-stal-for-anvandning-i-ex-miljo-pumpgrupp-3-137398/137398/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tomningssats-for-blandningsverk-for-ibc-av-polypropylen-pp-138199/138199/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tomningssats-for-blandningsverk-for-ibc-av-rostfritt-stal-138200/138200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tomningssats-for-blandningsverk-for-ibc-av-rostfritt-stal-ex-138201/138201/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-for-ex-klassade-fatpumpar-137395/137395/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-for-fat-och-containerpumpar-av-pp-ppo-117582/117582/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-rostfritt-stal-for-fatpumpar-livsmedel-eu-fda-godk-anslutning-tri-clamp-dn32-ej-ex-243262/243262/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Bevisad säkerhet

Tillbehör Beställningsnummer

Ex-stickkontakt, 3-polig, IP 65,  
mot pristillägg 137-421-JY

Flödesmätare 137-395-JY

Modell elektrisk Tryckluft

Utförande Standard Resttömning Standard Resttömning

Doppdjup [mm] 1000 1200 1000 1200 1000 1200 1000 1200

Lämpar sig för Lösningsmedel, bensin, petroleum, etanol, metanol, butanol, fotogen
Viskositet max [mPas] 350 500 1000
Pumpmängd max [l/min] 95 77 124 67
Pumphöjd max [mWS]* 14 35 28
Beställningsnummer Pump 188-578-JY 188-579-JY 188-582-JY 188-583-JY 188-580-JY 188-581-JY 195-014-JY 195-016-JY
Beställningsnummer Pumpsats 117-539-JY 117-540-JY 172-103-JY 172-104-JY 137-422-JY 137-424-JY 195-012-JY 195-013-JY

*Maximala värden vid 20 °C

Fatpumpar - EX klassade

Tryckluftmembranpump

Tryckluftsmembranpump av 
rostfritt stål/PTFE, 1/2"

Fat- och containerpumpar, Ex-skyddade

Fattömning. Som tillbehör till de olika 
tryckluftsmembranpumparna erbjuder vi en 
sats bestående av dopprör, 3 m slang och 
tappningspistol (godkänt maximitryck 3 bar)

 W Säker och tillförlitlig transport av praktiskt taget 
alla medier, även högviskösa medier med fasta 
partiklar, nötande ämnen, känsliga medier och 
medier med fasta ämnen

 W Pumpverk av rostfritt stål (Niro)
 W Testad enligt Ex II 1/2 G IIB T4, godkänd enligt Atex
 W Eldrift: 230 V/460 W elmotor med 5 m kabel och jordad stickkontakt, 
kapslingsklass IP 54

 W Inklusive potentialutjämningskabel

 W Pump för optimal resttömning: 
Stora besparingar tack vare minimerade produktförluster.

 W Vätskorna pumpas ut maximalt och restmängden vid optimal 
hantering är mindre än 0.1 liter.

 W Tryckluftsdrivning: 400 W

 W NIRO-pumpar – idealiska även för ex-områden

 W För omfyllning av lösningsmedel, bensin, alkohol, petroleum 
etc.

 W För avtappning eller omfyllning av fat- och containervaror

Kan fås som pump (med dopprör, slanganslutning) eller som 
användningsfärdig sats inklusive pump, dopprör och mediebeständig slang  
(2 m), pistolmunstycke och fatadapter

Sug-/tryckanslutning 1/2" BSP IG 1" BSP IG

Lämpar sig för Alkohol, aceton, bensin, etylacetat, fotogen, petroleum, salpetersyra, metylaceton,  
trikloretylen, terpentin, toluen, väteperoxid, xylen, färg, lacker

Ex-klass enligt ATEX Ex II 2 G c T4
Pumpmängd max [l/min] 48 156
Beställningsnummer 123-282-JY 123-283-JY
Tillbehör

Beställningsnummer tillbehörssats för fattömning* 123-292-JY 123-295-JY

*för aceton: Tillbehörssats på begäran

För beställning ring: 036-39 56 60

Beställningsnummer Tillbehör: Potentialutjämningskabel

123-296-JY

https://www.denios.se/pristillagg-atex-stickkontakt-for-elektrisk-fatpump-3-polig-137421/137421/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-for-ex-klassade-fatpumpar-137395/137395/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-fat-doppdjup-1000-mm-endast-pump-utan-armatur-explosionsskyddad-188578/188578/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-ibc-doppdjup-1200-mm-endast-pump-utan-armatur-ex-skyddad-188579/188579/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-fatresttomning-doppdjup-1000-mm-endast-pump-utan-armatur-ex-skyddad-188582/188582/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-containerresttomning-doppdjup-1200-mm-endast-pump-utan-armatur-ex-skyddad-188583/188583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pneumatisk-fatpump-for-fat-doppdjup-1000-mm-pump-utan-armatur-ex-skyddad-188580/188580/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pneumatisk-fatpump-for-ibc-doppdjup-1200-mm-pump-utan-armatur-ex-skyddad-188581/188581/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pneumatisk-fatpump-fatresttomning-doppdjup-1000-mm-pump-utan-armatur-ex-skyddad-195014/195014/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pneumatisk-fatpump-resttomning-for-ibc-doppdjup-1200-mm-pump-utan-armatur-ex-skyddad-195016/195016/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-losningsmedel-doppdjup-1000-mm-for-fat-explosionsskyddad-117539/117539/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-losningsmedel-doppdjup-1200-mm-for-fat-och-ibc-explosionsskyddad-117540/117540/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-losningsmedel-doppdjup-1000-mm-med-resttomning-explosionsskyddad-172103/172103/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-losningsmedel-doppdjup-1200-mm-med-resttomning-explosionsskyddad-172104/172104/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-med-tryckluftsmotor-for-losningsmedel-doppdjup-1000-mm-explosionsskyddad-137422/137422/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatpump-med-tryckluftsmotor-for-losningsmedel-doppdjup-1200-mm-for-fat-ibc-explosionsskyddad-137424/137424/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pneumatisk-fatpump-for-losningsmedel-resttomning-doppdjup-1000-mm-explosionsskyddad-195012/195012/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pneumatisk-fatpump-for-losningsmedel-containerresttomning-doppdjup-1200-mm-explosionsskyddad-195013/195013/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=123282
https://www.denios.se/search?query=123283
https://www.denios.se/tillbehorssats-for-fat-for-tryckluftsmembranpump-1-2-av-rostfritt-stal-ptef-123292/123292/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tillbehorssats-for-fat-for-tryckluftsmembranpump-1-av-rostfritt-stal-ptef-123295/123295/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/potentialutjamningskabel-for-pump-123296/123296/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 117-531-JY

Mineraloljepumpar för fat och IBC
Bevisad säkerhet

Pump-Set för fat, 1000 mm

Fat- och containerpump, elektrisk
 W För mineraloljeprodukter med låg viskositet
 W För avtappning eller omfyllning av fat- och containervaror
 W Klar att använda
 W Ekonomiskt
 W Enkel och säker hantering
 W För omfyllning av diesel, eldningsolja, hydraulolja, maskinolja, 
motorolja m.m.

 W Kan köras på tomgång
 W Pumpverk av aluminium
 W 230 V/500 W-motor med 5 m kabel och stickkontakt
 W Användningsfärdig sats med pump och mediebeständig slang 
(2 m), avtappningspistol och fatadapter

Pumpmotor med enkel avtaggning

Fatadapter 2"

pump och tappkran av 
aluminium

mediebeständig slang

DENIOS info

Sida Användning

294 Laboratoriepumpar för avtappning av små mängder syra 
och bas, batteri och elektriskt drift, med batteridrivna 
flödesmätare.

295 Fatpumpar och membranpumpar för syra och bas vid 
“krävande“ industriell användning, enskild pump
eller komplett pumpset för 200-liters fat eller 1000 liters 
IBC. Med flödesmätare.

296 Kombinerad blandare och pump för ämnen med 
benägenhet att sedimentera. Blanda först i behållaren 
och pumpa sedan med samma enhet. 

297 Fat- och IBC pump så väl som membranpump anpassad 
för mineralolja, enskild pump eller som komplett pumpset. 
Vid behov även med flödesmätare.

Sida Användning

298 För avtappning i EX-zoner, pump med elektrisk eller  
tryckluftdriven enhet. Alternativt pumpstationer med 
optimal tömning. Membranpumpar och flödesmätare
för EX-zoner.

299 IBC pump med högt flöde. Torrkörningssäker. 
Centrifugalpump för tömning i golvbrunnen.

300 Rostfri pump med flödesmätare för användning vid 
livsmedelshantering, lämplig även för läkemedel eller 
brandfaliga ämnen.

Hitta rätt pump

Hittar du inte rätt lösning? Eller har du frågor?  
Vi hjälper dig gärna - ring oss! Telefon: 036-39 56 60

Nivåindikator 
typ FS, för 200- 
och 60-l-fat

se sidan

328

https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-olja-diesel-doppdjup-1000-mm-117531/117531/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Användning Viskositet max [mPas] Material Mätområde min Mätområde max Beställningsnummer

För fat- och containerpumpar 2000 Aluminium 3 80 172-096-JY

Sug-/tryckanslutning 1/2“ BSP IG 1“ BSP IG

Lämpar sig för Diesel, eldningsolja, motorolja, hydraulolja, borremulsion, 
frostskyddsmedel, glycerin, glykol

Pumpmängd max [l/min] 65 156
Beställningsnummer 123-279-JY 123-280-JY
Beställningsnummer tillbehörssats 
för fattömning 123-289-JY 123-291-JY

Artikelnr 123-279-JY

Material, pumpverk Aluminium Polypropen

Doppdjup [mm] 700 1000 1200 1000 1200

Lämpar sig för Diesel, eldningsolja, biodiesel, hydraulolja, maskinolja, 
motorolja med en viskositet upp till max. 500 mPas

Rapsolja (kallpressad) och 
vegetabilisk olja

Pumpmängd max [l/min] 85
Pumphöjd max [mWS] 19
Beställningsnummer Pump – 188-576-JY 188-577-JY 188-933-JY 188-934-JY
Beställningsnummer Pumpsats 272-240-JY 117-531-JY 144-663-JY 172-097-JY 172-098-JY

Kan fås som en ren pump (med dopprör/slangkoppling) eller som användningsklart 
set med slang och avtappningspistol

 W För mineraloljeprodukter med låg viskositet
 W För avtappning eller omfyllning av fat- och containervaror

299

2

NYHET

 

Fat- och containerpump, elektrisk

Tryckluftmembranpump

Flödesmätare

Tryckluftdr membranpump 1/2" Alu/Geolast

EMV

 W Kan köras på tomgång
 W 230 V/500 W-motor med 5 m kabel och 
stickkontakt

 W Pumpverk av aluminium, kan som alternativ 
även levereras för vegetabiliska oljor (med 
pumpverk och avtappningspistol av PP)

 W Säker och tillförlitlig transport av praktiskt taget alla medier, 
även högviskösa medier med fasta partiklar, nötande ämnen, 
känsliga medier och medier med fasta ämnen

 W Material pump/membran: Aluminium/TPV (NBR-PP)
 W Inga elektriska anslutningar, låg vikt
 W Enkel hantering, underhållsfri
 W Stopp vid stängning av tryckledningen, och därmed ingen 
uppvärmning av pumpen och uppfordringsmediet

 W Torrsjälvsugande, utan axeltätningar och torrgångssäker
 W Som tillbehör finns: Sats för fattömning (dopprör, 3 m sugslang 
och avtappningspistol)  

 W För mätning av mineraloljor och alternativa drivmedel
 W Ett återställningsbart delmängdsområde och ett totalområde
 W Litiumbatteri med lång livslängd
 W För tillämpningar upp till 4 bar

 W Idealisk för diesel, eldningsolja och motorolja

Pump (inklusive dopprör 
och slangkoppling)

Bevisad säkerhet

För beställning ring: 036-39 56 60

Set med slang, pistol 
och fatadapter.

https://www.denios.se/flodesmatare-for-fat-och-containerpumpar-172096/172096/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=123279
https://www.denios.se/search?query=123280
https://www.denios.se/tillbehorssats-for-fat-for-tryckluftsmembranpump-1-2-av-alu-geolast-123289/123289/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tillbehorssats-for-fat-for-tryckluftsmembranpump-1-av-alu-geolast-123291/123291/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=123279
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-fat-mineralolja-doppdjup-1000-mm-endast-pump-utan-armatur-188576/188576/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-ibc-mineralolja-doppdjup-1200-mm-endast-pump-utan-armatur-188577/188577/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-fat-rapsolja-av-pp-doppdjup-1000-mm-endast-pump-utan-armatur-188933/188933/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-pump-for-ibc-rapsolja-av-pp-doppdjup-1200-mm-endast-pump-utan-armatur-188934/188934/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-olja-diesel-doppdjup-700-mm-272240/272240/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-olja-diesel-doppdjup-1000-mm-117531/117531/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-for-olja-diesel-doppdjup-1200-mm-144663/144663/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-av-pp-for-rapsolja-och-vegetabiliska-oljor-doppdjup-1000-mm-172097/172097/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-av-pp-for-rapsolja-och-vegetabiliska-oljor-doppdjup-1200-mm-172098/172098/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 117-705-JY

Artikelnr 137-419-JY

Pumpar för IBC

300

2

www.denios.se/shop

 W Lämplig för torrkörning, för containertömning

 W Snabbare avtappning/omfyllning av 
stora mängder från containrar.

 W För säker kemikalietransport

Användning
Slanganslutning 

sugsida
Slanganslutning 

trycksida
Material

Viskositet 
max [mPas]

Densitet 
max [kg/l]

Pumpmängd 
max [l/min]

Pumphöjd 
max [mWS]

Beställningsnummer

Syror, alkalier, fotokemikalier, 
galvaniska bad samt många andra 
tunnflytande medier

1 1/2” AG 1 1/4” AG PP 30 1,35 280 11 137-419-JY

Användning Material
Doppdjup 

[mm]
Densitet max 

[kg/l]
Viskositet max 

[mPas]
Pumpmängd 

max [l/min]
Pumphöjd 

max [mWS]
Beställningsnummer

Formaldehyd, fosforsyra, väteperoxid, citronsyra 
upp till 50 % etc. PP 1100 1,8 100 200 22 117-705-JY

Centrifugalpump typ CP-B

Containerpump typ CP-A

 W Särskilt lämplig för de fall då 
man måste tömma ”underifrån” 
(bottenavlopp)

 W Hög kemikaliebeständighet tack 
vare användning av högvärdiga 
material

 W Enkel anslutningsmöjlighet till 
containern med medföljande 
slangset

 W Motor 230 V med 5 m kabel och 
stickkontakt

 W Högsta kemikaliebeständighet
 W Mobil användning
 W Korta tömningstider tack vare hög 
transportvolym

 W Låga varvtal, litet slitage
 W Adapter för containeröppning som 
standard

 W Drivmotor 230 V, 2800 v/min,  
0,75 kW, 5 m kabel med kontakt

 W Kan kombineras med flödesmätare

Tillbehör Beställningsnummer

Anslutningssats (består av 5 m slang med anslutningar i båda ändarna) 172-109-JY
Flödesmätare för containerpumpar 117-582-JY

Tillbehör Beställningsnummer

Pumpvagn (utan räknare) 137-399-JY
Pumpvagn (med räknare utan mängdförval, batteridriven) 137-400-JY
Pumpvagn (med räknare och centralenhet för mängdförval, nätdrift 400 V, 50 Hz) 137-404-JY
Anslutningssats centrifugalpump (trycksidan, består av 5 m slang med anslutningar i båda ändarna) 138-202-JY
Flödesmätare för containerpumpar 117-582-JY

 

Bevisad säkerhet

Beskrivning flödesmätare

se sidan

296

https://www.denios.se/pump-for-ibc-med-viton-tatningar-for-syror-och-kemikalier-117705/117705/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torrkorningssaker-centrifugalpump-for-containertomning-av-polypropen-pp-137419/137419/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torrkorningssaker-centrifugalpump-for-containertomning-av-polypropen-pp-137419/137419/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pump-for-ibc-med-viton-tatningar-for-syror-och-kemikalier-117705/117705/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/anslutningssats-for-containerpump-172109/172109/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-for-fat-och-containerpumpar-av-pp-ppo-117582/117582/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/chassi-for-torrkorningssakra-centrifugalpumpar-137399/137399/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/chassi-med-raknare-utan-mangdforval-for-torrkorningssakra-centrifugalpumpar-batteridriven-137400/137400/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/chassi-med-raknare-och-mangdforval-for-torrkorningssakra-centrifugalpumpar-137404/137404/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/anslutningssats-for-centrifugalpump-for-containertomning-trycksida-138202/138202/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-for-fat-och-containerpumpar-av-pp-ppo-117582/117582/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Tillbehör Användning Utrustning
Arbetstryck max 

[bar]
Beställningsnummer

Slangsats
anslutning Tri Clamp 
DN 32

för fatpumpar 
livsmedel

FPM-tätning, 2 m PVC-
livsmedelsslang DN 19 (3/4”) 1,6 243-258-JY

för fatpumpar 
livsmedel Ex

EPDM-tätning, 2 m 
livsmedels-/kemikalieslang 

DN 19 (3/4”)
1,6 243-259-JY

Avtappningspistol 
Niro
anslutning Tri Clamp 
DN 32

för fatpumpar 
livsmedel

FPM-tätning, skyddsbygel 
och svivelkoppling 3,0 243-260-JY

för fatpumpar 
livsmedel Ex

EPDM-tätning, skyddsbygel 
och svivelkoppling 3,0 243-261-JY
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Fatpump i rostfritt stål för livsmedel

Användning
Viskositet 

max [mPas]
Mätområde 

min
Mätområde 

max
Beställningsnummer

för fatpumpar livsmedel 
(ej Ex) och excenterpumpar 5000 10 100 243-262-JY

Ex II 1/2 G IIB T4

301
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Användning
Doppd-

jup
Pumpmängd 

max [l/min]
Beställningsnummer 

excenterpump

livsmedel med 
medelhög viskositet 1000 20 243-257-JY

W Perfekt för råvaror med 
medelhög viskositet och 
livsmedel från 500 till 4000 mPas.

Detta smörjmedelsfria utförande är perfekt lämpat 
för medier där det ställs särskilt höga krav på renhet 
och föroreningar av det transporterade mediet måste 
förhindras.

Fatpumpar av rostfritt stål

W För avtappning av tunnflytande medier, även livsmedel
W Material: rostfritt stål, ETFE, FPM
W Perfekt för tillämpningar där främst rostfritt stål 

används, men där inget explosionsskydd krävs
W Smörjmedelsfritt utförande som är speciellt avsett för 

medier med höga renhetskrav
W Förorening av det transporterade mediet är helt 

utesluten
W passar även för alkoholhaltiga livsmedel samt 

brandfarliga rengöringsmedel
W Inklusive potentialutjämningskabel

Utförande Användning Doppdjup
Viskositet 

max [mPas]
Densitet 

max [kg/l]
Pumpmängd 

max [l/min]
Pumphöjd 

max [mWS]
Eff ekt [W] Beställningsnummer

Pump för vattenhaltiga och feta 
livsmedel, kosmetika och 

läkemedel

1000 350 1,6 95 14 460 243-253-JY

Pump resttömning 1000 500 1,6 77 14 460 243-254-JY

Pump, Ex-klassad för alkoholhaltiga, brandfarliga 
livsmedel

1000 350 1,6 95 14 460 243-255-JY
Pump resttömning, Ex-klassad 1000 500 1,6 77 14 460 243-256-JY

Excenterskruvpump Typ HD-E
HD-E-pumpen kombinerar 
fördelarna med en praktisk 
fatpump och det skonsamma 
arbetssättet hos robusta 
excenterskruvpumpar.

W Material: rostfritt stål 1.4571, PTFE, FPM
W Tryckportar: Tri-Clamp DN 32
W 230 V, 0,55 kW 1-fasmotor med 5 m 

anslutningskabel och Schuko-kontakt
W Matningstryck: upp till 4 bar

Flödesmätare för 
livsmedelspumpar
W Lämplig för användning i livsmedels-, 

kostmetik- och läkemedelsindustrin.
W Lätt att tvätta av
W Material: rostfritt stål, ETFE, PTFE

Kan också levereras i PU-utförande, där alla 
material som kommer i beröring med det trans-
porterade mediet är ”fysiologiskt riskfria”.

Bevisad säkerhet

W Optimal resttömning 
av fat

W miljövänliga

W kostnadsbesparande

Bevisad säkerhet

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/slangset-for-fatpump-i-rostfritt-stal-livsmedel-med-anslutning-tri-clamp-dn32-slang-dn19-243258/243258/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangset-for-fatpump-i-rostfritt-stal-livsmedel-ex-med-anslutning-tri-clamp-dn32-slang-dn19-atex-243259/243259/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/munstyckel-i-rostfritt-stal-anpassad-for-livsmedel-anslutning-tri-clamp-dn32-packning-fpm-243260/243260/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningspistol-i-rostfritt-stal-anpassad-for-livsmedel-anslutning-tri-clamp-dn32-packning-epdm-243261/243261/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flodesmatare-rostfritt-stal-for-fatpumpar-livsmedel-eu-fda-godk-anslutning-tri-clamp-dn32-ej-ex-243262/243262/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-av-rostfritt-stal-for-viskosa-livsmedel-eu-fda-godk-1000mm-doppdjup-243257/243257/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-av-rostfritt-stal-for-livsmedel-eu-fda-godk-1000mm-doppdjup-243253/243253/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-av-rostfritt-stal-for-livsmedel-eu-fda-godk-resttomning-1000mm-doppdjup-243254/243254/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-av-rostfritt-stal-for-livsmedel-eu-fda-godk-1000mm-doppdjup-atex-243255/243255/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-av-rostfritt-stal-for-livsmedel-eu-fda-godk-resttomning-1000mm-doppdjup-atex-243256/243256/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Elektriska fatpumpar och genomströmningsmätare

Typ VTyp HP 40

Fatpump typ HP med standardpåfyllningsventil 
(flödesmätare finns som tillval)

Typ W 85
W Självsugande, slitstark hybridpump inkl. 

hävertskydd
W Extra högt flöde
W Inkl. automatpistol för avtappning
W Hållare för automatpistol med droppfat
W Fatgänga R2”

Hybrid-fatpump typ W85 (Tillval: flödesmätare), 
Artikelnr 243-998-JY, 

W Slitstark centrifugalpump
W Gänga M 64 x 4 och G 2"
W Sugdel med integrerat hävertskydd 

(utloppssäkring)

Flödesmätare
för typ HP 40, TP 6 och W85

W för olika vätskor såsom eldningsolja / 
diesel, vatten, kylarvätska

W Mätprincip för en turbinräknare
W lämplig för alla flödesriktningar
W upplyst, digital display
W Mätområde 5 - 120 Liter/min
W Totalminne och 8 delminne

W För motor- och växellådsolja till SAE 80
W Anslutning: G 2"
W Självsugande

Effektiv fatpump typ TP 6, inkl. automatpistol 
(flödesmätare finns som tillval)

W Lätt, smidig, säker och kraftfull pump för omfyllning av dieselolja, eldningsolja och motorolja

Typ TP 6
W För diesel-, eldningsolja och 

frostskyddsmedel för kylare
W Självsugande vingpump med integrerat 

hävertskydd och filter på sugsidanHög 
effekt

W Automatpistol med vridbar led för slang
W Fatgänga G 2"
W Modell med konsol: För praktisk 

väggmontering

Utförande V HP 40 W85 TP 6

Doppdjup [mm] 840 840 1600 1600 1600 1600 1600

Lämpar sig för Motor- och växellådsolja upp till SAE 80 Dieselolja, eldningsolja och frostskyddsmedel för kylare
Pumpmängd max [l/min] 25 20 37 31 68 55 55
Eff ekt [W] 740 740 250 250 950 370 370

Utrustning 4 m tryckslang med 
oljepåfyllningsventil

4 m tryckslang med 
oljepåfyllningsventil inkl. volymmätare

4 m tryckslang, 
standardpåfyllningsventil 4 m tryckslang, automatpåfyllningsventil 4 m tryckslang, 

automatpåfyllningsventil, väggkonsol
Beställningsnummer 117-701-JY 117-703-JY 117-541-JY 117-565-JY 243-998-JY 267-640-JY 267-642-JY

Kan väljas med standard- eller 
automatpistol (se tabell)

Artikelnr
243-999-JY

Ange pumptyp (HP40, TP6, W85) 
vid beställning av tillbehör!

Fatpump typ V, kan som tillval levereras med 
flödesmätare.

https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-w85-med-automatpistol-och-vridled-1600-mm-doppdjup-243998/243998/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljepump-elektrisk-v-med-pafyllningsventil-doppdjup-840-mm-utan-flodesmatare-117701/117701/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljepump-elektrisk-typ-v-med-pafyllningsventil-och-flodesmatare-doppdjup-840-mm-117703/117703/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektropump-hp-med-standardpafyllningsventil-doppdjup-1600-mm-117541/117541/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektropump-hp-med-automatpistol-doppdjup-1600-mm-117565/117565/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-w85-med-automatpistol-och-vridled-1600-mm-doppdjup-243998/243998/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-tp-6-med-automatpistol-djup-1600-mm-267640/267640/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-tp-6-med-automatpistol-djup-1600-mm-for-vaggmontering-267642/267642/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
ha

nt
er

in
g

303

2

Artikelnr 117-667-JY

Artikelnr 123-556-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Trycklufts- och handpumpar för mineraloljor

 W Pumpar av typen F 52 och F 202 är lämpliga för påfyllning av 
diesel, eldningsolja, hydraulolja, motorolja och växellådsolja

Hävarmspump, manuell

Beroende på användningssättet är pumparna försedda 
med bockat utloppsrör (med droppstopp) eller med slang 
(2 m), kulventil och utloppsrör.

 W För matning av olja, kylemulsion, etc.
 W För användning i verkstäder, jordbruk, 
kommunala fordonsparker och industriföretag

Fat- och tanktryckluftpumpar

Dvs. överallt där det är viktigt med 
hög tillförlitlighet. Den självsugande 
tryckluftspumpen har antingen 
utväxlingen 1:1 (typ DP1) och matar 
snabbt lätta mineraloljeprodukter över 
korta sträckor eller är dubbelverkande 
(utväxling 1:3 eller 1:5 för typerna DP3 och 
DP5) för att även klara matning av tyngre 
oljor som t.ex. växellådsolja, rapsolja eller 
kylemulsioner.

 W Utrustad med 4 m avtappningsslang DN 16, 
G 3/4", avtappningspistol med utloppsrör 
och droppskydd

 W Självsugande
 W Rekommenderat ingångstryck: 6 till 8 bar

Typ F 52/202 F 52 F 202

Utförande för 50- till 200-litersfat för 50-litersfat för 200-litersfat
Utrustning med böjt utloppsrör med slang, kulventil och utloppsrör
Pumpkapacitet per pumpslag [l] 0,3 0,2 0,2
Beställningsnummer 123-556-JY 117-667-JY 117-670-JY

Pump typ DP1 F för 200-litersfat, 
räkneverk finns som tillbehör

Hävarmspump med slang, kulkran 
och utloppsrör

Användning för tankstationer med 1 000 liters volym För 200 l fat

Typ DP1 T DP3 T DP5 T DP1 F DP3 F DP5 F

Utrustning Sugslang NW25, anslutning G1”, med fotventil (1,6 m lång) Sugrör NW25, anslutning G1”, med fotventil (1 m långt)
Pumpmängd max [l/min] 52 35 25 52 35 25
Beställningsnummer 128-309-JY 128-310-JY 128-311-JY 128-306-JY 128-307-JY 128-308-JY

 W Tryckreducering med manometer 
0–12 bar, rekommenderas för 
alla tryckluftspumpar, med 
stickkontakt och uttag

 W Flödesmätare, 
kan monteras på 
fyllningspistolen

Artikelnr 207-747-JY Artikelnr 128-312-JY

Pump på ett 
tanksystem

FlödesmätareTryckreducerare, G1/4” (i/i).

Hävarmspump med böjt utloppsrör.

För beställning ring: 036-39 56 60

Handvevrotationspump av 
plast

 W För oljor samt korrosiva och flyktiga kemikalier
 W Med 3-delad dopprörssats av rostfritt stål, 
diameter 32 mm och 2" fatadapter

 W Pumphus av PPS (polyfenylensulfid)
 W Tätning av PTFE
 W Effekt: cirka 0,35 l/varv

Artikelnr 117-584-JY

https://www.denios.se/manuell-havarmspump-f-52-for-diesel-och-eldningsolja-med-kulventil-117667/117667/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-havarmspump-f-52-f-202-for-mineral-och-smorjolja-123556/123556/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-havarmspump-f-52-f-202-for-mineral-och-smorjolja-123556/123556/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-havarmspump-f-52-for-diesel-och-eldningsolja-med-kulventil-117667/117667/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-havarmspump-f-202-for-motor-och-vaxelladsolja-med-kulventil-117670/117670/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftspump-for-olja-dp1-t-for-tanksystem-uppfordrad-mangd-ca-16-liter-min-128309/128309/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftspump-for-olja-dp3-t-for-tanksystem-uppfordrad-mangd-12-liter-min-128310/128310/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftspump-for-olja-dp5-t-for-tanksystem-uppfordrad-mangd-17-liter-min-128311/128311/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftspump-for-olja-dp1-f-for-fat-uppfordrad-mangd-ca-16-liter-min-128306/128306/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftspump-for-olja-dp3-f-for-fat-uppfordrad-mangd-12-liter-min-128307/128307/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftspump-for-olja-dp5-f-for-fat-uppfordrad-mangd-17-liter-min-128308/128308/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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NYHET

Pump- och påfyllningssystem

W Självsugande pump med sluten 230 V-motor med självventilering
W Motoreffekt: 0,75 kW
W Kan användas för viskositeter från 10 till 2000 mPas
W Drifttryck 6–12 bar
W Fathållarens bärförmåga: 250 kg

Den mobila pumpenheten i kombination med en fattransportvagn är en perfekta lösningen för oljetappning och oljeomfyllning i alla situationer, 
som kräver snabba och frekventa förflyttningar av fatet i verkstaden. Aggregatet har en självsugande tandhjulspump, som garanterar en jämn 
kapacitet och tyst gång (< 70 db). På versionen med tryckbrytare slår motorn automatiskt till och från när tappningspistolen öppnas och stängs. 
Flödesmätaren (tillbehör) möjliggör avläsning av exakta mängder.

Praktisk fatpumpsvagn – för transport av både fat och pump

Mobila pumpsystem för kemikalier och mineralolja

W Praktisk och lättkörd fatvagn av kemikalieresistent PE med inbyggd pump (manuell, elektrisk eller 
batteridriven)

W Lämplig för plast- och stålfat upp till 220/200 liter
W Integrerat dropptråg, slangstyrning, hållare för spruta
W Smidigt pumprör och kabelfack
W 2 svänghjul med broms, 2 hjul
W För din säkerhet: rem som transportsäkring
W Levereras med praktiskt tillbehörspaket – Innehåll: 25 återanvändningsbara trasor, 5 fatabsorbenter 

DENSORB Universal för 200 l-fat, 1 par heltäckande skyddsglasögon och 12 par nitrilhandskar

W Mobil pumpenhet för mineraloljor, motor- och växellådsoljor med flyttbar fathållare av stålrör, komplett med hållare för avtappningspistol, 
slanghållare och dropptråg

Mobil pumpenhet V 200 för omfyllning av olja

Typ V 200 V 200 - P V 200 - K V 200 - KP

Utförande -- Med tryckbrytare Med fl ödesmätare Med fl ödesmätare och tryckbrytare
Pumpmängd max [l/min] 9
Kapslingsklass IP IP 55
Utvändiga mått B x D x H [mm] 690 x 1090 x 300
Vikt [kg] 34 36 35 37
Beställningsnummer 172-708-JY 172-709-JY 172-710-JY 172-711-JY

Utförande Mobila pumpsystem för mineralolja Mobilt pumpsystem för kemikalier Mobila pumpsystem för kemikalier

Drivenhet pump – elektrisk manuell – batteridriven

Passar för t.ex. Dieselolja, eldningsolja och 
frostskyddsmedel för kylare

Natriumklorid, natriumhydroxid, ättiks-, fosfor-, 
salpeter-, salt-, svavelsyra, väteperoxid

Saltsyra, batterisyra, myrsyra 
(50 %), framkallare, klorsyra

Batterisyra, framkallningsvätska, 
glykoler, fosforsyra, saltsyra, väteperoxid

Mått stomme B x D x H [mm] 789 x 859 x 1545
Beställningsnummer 271-343-JY 271-344-JY 271-142-JY 271-345-JY 271-346-JY

Levereras som standard med:
1" insugsslang med bottenventil och filter
1/2" avtappningsslang 4 m
Avtappningspistolmed böjbart slutstycke och 
droppsäker, automatisk ventil
2 m anslutningskabel
2 fasta hjul och 2 svängbara hjul med broms för 
enkla förflyttningar

Tappningspistol med 
findoseringsspets och 
integrerad flödesmätare.

Praktiska svänghjul – lätt att flytta Tillbehörssatser – alltid nära till hands

https://www.denios.se/mobil-oljepump-v-200-172708/172708/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-oljepump-v-200-p-med-tryckbrytare-172709/172709/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-oljepump-v-200-k-med-flodesmatare-172710/172710/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mob-oljepump-v200-kp-volymmat-tryckbr-172711/172711/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-pumpsystem-for-mineralolja-med-fatvagn-av-pe-och-handpump-av-pressgjutgods-271343/271343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-pumpsystem-for-diesel-med-fatvagn-av-pe-och-elektrisk-fatpump-typ-hp-271344/271344/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-pumpsystem-for-syror-kemikalier-med-fatvagn-av-pe-och-handpump-av-pp-271142/271142/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-pumpsystem-for-syror-kemikalier-med-fatvagn-av-pe-och-elektrisk-fatpump-av-pp-271345/271345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-pumpsystem-for-syror-kemikalier-med-fatvagn-av-pe-och-batteridriven-fatpump-av-pp-271346/271346/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Den perfekta lösningen om t.ex. rörledningar är för dyra!

 W Lagenlig och säker lagring och avtappning av olika oljor
 W Kraftfulla pumpar
 W Säkra och miljövänliga

Stationerna levereras med öppen 
slangvinda eller stängd slangvinda 
(t.ex. för att skydda mekaniken och 
slangen om atmosfären innehåller 
en hög grad av föroreningar)!

Lagringskapacitet fat à 200 liter 2 4 2 4

Utförande Öppen slangtrumma Öppen slangtrumma Sluten slangtrumma Sluten slangtrumma
Användning* För hydraulik-, motor- och växellådsolja, vegetabiliska och andra oljor upp till en viskositet på 1500 cSt, frostskyddskoncentrat
Uppsamlingsvolym [l] 240 260 240 260
Utvändiga mått B x D x H [mm] 870 x 1350 x 2100 1270 x 1350 x 2100 870 x 1350 x 2100 1270 x 1350 x 2100
Typ DPO - med tryckluftspump

Beställningsnummer 201-601-JY 201-602-JY 201-605-JY 201-606-JY
Typ EPO - med elpump

Beställningsnummer 201-603-JY 201-604-JY 201-607-JY 201-608-JY

*Kapacitet per pump ca 10 l/min. (max. värde vid 20° C)

Pump- och påfyllningssystem

De lagrar upp till 4 olika oljor i 
60-/200-litersfat på en kompakt station och 
matar oljorna direkt och bekvämt till motorer, 
växlar, mindre behållare etc.

 W Direkt och bekväm avtappning till motorer, 
växellådor, mindre förpackningar osv.

 W Uppsamlingskärl med galler
 W Avtappningspistoler med vridled och 
elektronisk räkneverk

 W Slangvinda med 10 m högtrycksslang
 W Insugsenhet med slang, filter och 2" 
tapphålslås

 W Lätt att flytta med gaffellyftvagn 
(markfrigång 100 mm)

Typ EPO

Oljestation, komplett och redo för användning

 W Med tryckluftspump, 6-8 bar, 
luftanslutning G 1/4"

Typ DPO
 W Med elektrisk kugghjulspump, hög tryckkapacitet 
(230 V anslutning räcker)

Stationerna kan 
transporteras 
bekvämt med 
gaffellyftvagn.

Detaljbild: Oljestation EPO-4, slangvinda stängd, 
Artikelnr 201-608-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/oljestation-med-kar-for-2-fat-2-x-tryckluftpump-slangtrumma-10-m-pistolmunstycke-raknare-201601/201601/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljestation-med-kar-for-4-fat-4-x-tryckluftpump-slangtrumma-10-m-pistolmunstycke-raknare-201602/201602/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljestation-med-kar-for-2-fat-2-x-tryckluftspump-slangtrumma-stangd-10-m-pistolmunstycke-raknare-201605/201605/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljestation-med-kar-for-4-fat-4-x-tryckluftspump-slangtrumma-stangd-10-m-pistolmunstycke-raknare-201606/201606/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljestation-med-kar-for-2-fat-2-x-elektropump-slangtrumma-10-m-pistolmunstycke-raknare-201603/201603/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljestation-med-kar-for-4-fat-4-x-elektropump-slangtrumma-10-m-pistolmunstycke-raknare-201604/201604/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljestation-med-kar-for-2-fat-2-x-elektropump-slangtrumma-stangd-10-m-pistolmunstycke-raknare-201607/201607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljestation-med-kar-for-4-fat-4-x-elektropump-slangtrumma-stangd-10-m-pistolmunstycke-raknare-201608/201608/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljestation-med-kar-for-4-fat-4-x-elektropump-slangtrumma-stangd-10-m-pistolmunstycke-raknare-201608/201608/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Drivenhet Tryckluft elektrisk

Typ GP 1800 FRP 3000 GLP 3000 FR 4 SPR 4

Användningsområde omrörare behållare öppen fat med sprundhål behållare öppen fat med sprundhål behållare öppen
Eff ekt [W] 270 1000 1000 750 750
Varvtal [U/min] 1800 3000 3000 1500 1500
Längd omröraraxel [mm] 600 750 1000 750 750
Viskositet max [mPas] 1000 1000 500 500 500
Beställningsnummer Ej Ex-version* 128-393-JY – – 117-708-JY 117-709-JY
Beställningsnummer Ex-version enl. Atex* – 128-396-JY 128-397-JY 117-713-JY 117-714-JY

*Tryckluft: Ex II 2 G/D c T3 --  Elektrisk: Ex II 2 G c T3
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Fatomrörare av rostfritt stål

För öppna behållare upp till ca. 50 liter 
innehåll

Omrörare typ 
FR 4

Omrörare typ FR 4

För slutna fat med 2" sprundhål

Omrörare typ GP 1800

Omrörare typ 
FRP 3000

Omrörare typ SPR 4, 
Artikelnr 117-709-JY

Omrörare typ GLP 
3000

För slutna fat med 2" sprundhål

Omrörare typ GLP 3000, 
Artikelnr 128-397-JY

För öppna behållare För öppna behållare

Omrörare typ 
SPR 4

Omrörare typ FRP 3000

W För omrörning, homogenisering och 
upplösning, t.ex. vid vattenrening, 
galvaniseringsteknik, dryck- och 
kosmetikaindustrin.

W av högkvalitativt, rostfritt stål 1.4571/1.4581
W Kan även levereras i explosionsskyddat 

utförande enligt Atex för zon 1 (se tabell)

W För vätskor med medelhög 
viskositet upp till 500 mPas

W Elanslutning: 400 V
W Kapslingsklass IP 54

W För viskositeter på upp till 500 mPas
W Samma som FRP 3000, men med 

klämanordning för fastsättning på 
behållaren

W Tryckluftsdriven
W Max. 6 bar ledningstryck
W Material 1.4571/PP
W Tryckluftsanslutning: R 1/4"

W Motoreffekt: 0,5 till 1,0 KW vid 
750 till 3000 rpm

W Max. 7 bar ledningstryck
W Tryckluftsanslutning: R 1/2”
W inkl. filter, tryckreducering med 

manometer för indikering av 
sekundärtrycket

W För vätskor med medelhög viskositet 
upp till 500 mPas

W Elanslutning: 400 V
W Kapslingsklass IP 54

W med tryckluft eller eldrift

Omrörare typ GP 1800, 
Artikelnr 128-393-JY

https://www.denios.se/omrorare-fr-4-for-slutna-fat-med-elektronisk-drivning-och-ex-utforande-117713/117713/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftsomrorare-frp-3000-for-slutna-behallare-med-2-sprundhal-ex-version-128396/128396/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/handomrorare-gp-1800-for-oppna-behallare-tryckluftsdriven-128393/128393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/omrorare-fr-4-for-slutna-fat-med-2-sprundhal-117708/117708/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/omrorare-spr-4-for-oppna-behallare-117709/117709/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftsomrorare-frp-3000-for-slutna-behallare-med-2-sprundhal-ex-version-128396/128396/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftsomrorare-glp-3000-for-oppna-behallare-tryckluftsdriven-ex-version-128397/128397/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/omrorare-fr-4-for-slutna-fat-med-elektronisk-drivning-och-ex-utforande-117713/117713/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/omrorare-spr-4-for-oppna-behallare-med-elektronisk-drivning-och-ex-utforande-117714/117714/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/omrorare-spr-4-for-oppna-behallare-117709/117709/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftsomrorare-glp-3000-for-oppna-behallare-tryckluftsdriven-ex-version-128397/128397/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/handomrorare-gp-1800-for-oppna-behallare-tryckluftsdriven-128393/128393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Drivenhet Tryckluft elektrisk

Typ CP 3000 CP 400 CR 6 CR 200 CR 300

Användningsområde omrörare Container
Eff ekt [W] 1000 1000 750 750 1500
Varvtal [U/min] 3000 400 1000 200 300
Längd omröraraxel [mm] 1000 1000 1000 1000 1000
Viskositet max [mPas] 1000 2000 500 2000 10000
Beställningsnummer Ex-version enl. Atex* 128-394-JY 128-395-JY 117-715-JY 117-716-JY 129-343-JY
Beställningsnummer Ej Ex-version* – – 117-710-JY 117-712-JY 128-392-JY

*Tryckluft: Ex II 2 G/D c T3 --  Elektrisk: Ex II 2 G c T3
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IBC omrörare i rostfritt stål

Containeromrörare typ CR 6

Detaljbild: Omrörare med 
fastsättningskonsol, längd 
1050 mm.

Tryckluftomrörare CP 3000 och CP 400Drevomrörare typ CR 200 och CR 300

För ekonomisk behandling eller lagring av 
flytande produkter

Det finns 2 utföranden tillgängliga med olika 
motoreffekt.

För att homogenisera, dispergera, 
emulgera och suspendera

W tryckluftsmotor med 400 till 3000 r/min 
och max. 7 bar ledningstryck

W Motoreffekt: 0,5 till 1,0 KW
W tryckluftsanslutning: R 1/2”
W inkl. Filter och tryckförminskare 

med manometer för visning av 
sekundärtrycket

W Okänslig för hetta

W Elanslutning: 400 V
W Kapslingsklass IP 55

W För vätskor med mycket 
hög viskositet

W Elanslutning: 400 V
W Kapslingsklass: IP 54

W bärbar
W för omrörning, homogenisering och 

upplösning, t.ex. vid vattenbehandling, 
galvanisering samt inom kemi-, dryckes- och 
kosmetikaindustrin

W omröraraxel av rostfritt stål 1.4571 / 1.4581
W Lämplig för engångscontainrar från 

1000 liter
W av högkvalitativt, rostfritt stål 1.4571/1.4581
W Kan även levereras i explosionsskyddat 

utförande enligt Atex för zon 1 (se tabell)

W med tryckluft eller eldrift

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/omrorare-for-ibc-cr-6-med-elektronisk-drivning-ex-version-117715/117715/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftsomrorare-cp-3000-ex-version-128394/128394/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftsomrorare-cp-400-ex-version-128395/128395/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/omrorare-for-ibc-cr-6-med-elektronisk-drivning-ex-version-117715/117715/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/drevomrorare-cr-200-med-elektronisk-drivning-ex-version-117716/117716/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/drevomrorare-typ-cr-300-med-elektronisk-drivning-ex-version-129343/129343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/omrorare-for-ibc-cr-6-med-elektronisk-drivning-117710/117710/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/drevomrorare-cr-200-med-elektronisk-drivning-117712/117712/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/drevomrorare-cr-300-med-elektronisk-drivning-128392/128392/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande ej Ex

Lämpar sig för 200 - 220 liters stål och 
plastfat IBC 1000 liter Gasfl aska

Behållaromkrets min [mm] 1800 4060 680
Behållaromkrets max [mm] 1950 4310 830
Höjd [mm] 850 950 1050
Eff ekt [W] 1100 2000 450
Analog termostat

Beställningsnummer 156-179-JY 117-724-JY 236-439-JY

Värmemantel med långsam, 
skonsam uppvärmning
W Värmemantel med låg effekt: perfekt för 

skonsam uppvärmning och att hålla en 
temperatur på ca 40–45 °C

W Svart nylon med polyuretanbeläggning på båda 
sidorna för hög slitagetålighet

W Isoleringen av nålfiltspolyester ger perfekt 
isolering

W Termostat som kan justeras manuellt 0–90 °C
W Skyddsklass IP 44
W 240 V-elanslutning och 5 m-anslutningskabel 

för maximal flexibilitet

Värmemantel för fat och 
dunkar 25/30 l

Artikelnr 117721 9470.00

Värmemantel med medelhög till hög effekt 
W Värmemantel med medelhög effekt: för snabb uppvärmning av medier i 

tillämpningar som kräver snabb uppvärmning till ca 50–70 °C
W Ytterskiktet består av svart nylonväv och innerskiktet av värmetålig 

glassilkesväv med silikonbeläggning
W Bättre isolering tack vare speciellt glasfibermaterial

W Termostat som kan justeras manuellt 0–90 °C
W Skyddsklass IP 44
W 240 V-elanslutning och 5 m-anslutningskabel för maximal flexibilitet
W När plastfat används: Kontrollera max. temperatur
W För behållare på 200 liter, IBC på 1000 liter och standardgasflaskor

Utförande ej Ex

Lämpar sig för 25 - 30 liters stål och plastfat 50 - 60 liters stål och plastfat 100 - 120 liters stål och plastfat 200 - 220 liters stål och plastfat
Behållaromkrets min [mm] 870 1100 1400 1800
Behållaromkrets max [mm] 1000 1250 1650 1900
Höjd [mm] 400 460 440 450
Eff ekt [W] 200 250 400 450
Analog termostat

Beställningsnummer 117-721-JY 117-722-JY 280-727-JY 117-723-JY

Fatvärmare för 200 liters fat med analog styrenhet Värmemantel för 1000 l IBC, med analog styrenhet

Värmemantel för fat och dunkar 25/30 l Värmemantel för fat 200 l

BESTÄLL SAMTIDIGTBESTÄLL SAMTIDIGT

Isoleringshuv för skydd av IBC-takytan mot 
snabb avkylning, Artikelnr 129-157-JY

Artikelnr 207-857-JY

Kan beställas till i satsen: 
värmemantel för IBC 1 000 l + 
isoleringslock

https://www.denios.se/varmemantel-hm-3-a-for-200-litersfat-156179/156179/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-hm-4-for-ibc-117724/117724/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-hm-g-for-gasflaskor-med-o-230-mm-236439/236439/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-hm-1-for-25-30-litersfat-117721/117721/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-hm-2-for-50-60-litersfat-117722/117722/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-120-liters-fat-0-90-c-termostat-1400-1650-mm-400-watt-280727/280727/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-hm-3-for-200-litersfat-117723/117723/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60
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Utförande ej Ex

Lämpar sig för 25 - 30 liters stål och plastfat 50 - 60 liters stål och plastfat 100 - 120 liters stål och 
plastfat

200 - 220 liters stål och 
plastfat IBC 1000 liter

Behållaromkrets min [mm] 870 1100 1400 1800 4060
Behållaromkrets max [mm] 1020 1250 1650 1950 4310
Höjd [mm] 400 460 440 850 950
Eff ekt [W] 460 640 1050 2060 3990
Analog termostat

Beställningsnummer 280-725-JY 280-726-JY 280-728-JY 280-729-JY 280-731-JY

Värmemantel med digital termostat
W Värmemantel i Premium-kvalitet för 

säker uppvärmning eller för konstant 
temperering

W inklusive digital termostat med 
pekskärm:
- enkel inställning av önskad 
temperatur från 0–90° C
- permanent visning och kontroll av 
aktuell temperatur (på fatväggen/
värmemantelns insida)

W högkvalitativ, slittålig och 
vattenavvisande yta

W Värmespiralen isolerad med silikon
W med 5 m anslutningskabel och 

skyddskontakt

Digital värmemantel för 200 litersfat 
med justerbara remmar

Värmemantel med maximal effekt
W Värmemantel med högsta effekt: för användning som kräver 

maximal prestanda och högsta isoleringsnivå 
W Det temperaturtåliga silikonbelaga glasfibertyget på båda sidor 

om värmemanteln förlänger produktens livslängd vid krävande 
användning 

W isolerad av mycket tätt glasfibermaterial, för säker och effektiv 
användning, även vid högsta temperatur 

W manuellt justerbar termostat 0 - 160° C ( 0–90 °C för IBC) 
W Skyddsklass IP 44
W 240 V-elanslutning och 5 m-anslutningskabel för maximal 

flexibilitet
W När plastfat används: Kontrollera max. temperatur
W För behållare på 25 till 1 000 liter och för standardgasflaskor

Värmemantel med maximal effekt, 
för 30 l-fat och dunkar

Värmemantel med maximal effekt, 
för 120 l-fat

Utförande Digital fatvärmare Digital värmemantel

Lämpar sig för 200 - 220 liters stål och 
plastfat IBC 1000 liter

Behållaromkrets min [mm] 1800 4060
Behållaromkrets max [mm] 1950 4310
Höjd [mm] 850 950
Eff ekt [W] 1100 2000
digital termostat

Beställningsnummer 267-308-JY 267-309-JY

Digital värmemantel för IBC 1 000 l

BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 267-383-JY

Digital golvvärmeplatta, kan kombineras med 
värmemantlar

https://www.denios.se/fatvarmare-for-30-liters-fat-0-160-c-termostat-870-1020-mm-460-watt-280725/280725/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-60-liters-fat-0-160-c-termostat-1100-1250-mm-640-watt-280726/280726/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-120-liters-fat-0-160-c-termostat-1400-1650-mm-1050-watt-280728/280728/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-200-liters-fat-0-160-c-termostat-1800-1950-mm-2060-watt-280729/280729/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-varmare-0-90-c-termostat-4060-4310-mm-3990-watt-280731/280731/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-denios-pro-line-digital-termostat-for-200-litersfat-267308/267308/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-ibc-digital-termostat-denios-pro-line-267309/267309/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Ex-klassad

Lämpar sig för 25 - 30 liters stål och 
plastfat

50 - 60 liters stål och 
plastfat

100 - 120 liters stål och 
plastfat

200 - 220 liters stål och 
plastfat IBC 1000 liter Gasfl aska

Behållaromkrets min [mm] 870 1100 1400 1800 4060 680
Behållaromkrets max [mm] 1020 1250 1650 1950 4310 830
Höjd [mm] 400 460 440 850 950 1050
Eff ekt [W] 90 130 150 540 960 100
Automatisk temperaturstyrning

Beställningsnummer 236-434-JY 236-436-JY 280-711-JY 280-713-JY 280-715-JY 236-437-JY
Analog termostat

Beställningsnummer 280-709-JY 280-710-JY 280-712-JY 280-714-JY 280-716-JY 236-438-JY

Värmemantel EX för temperaturklass T4
W Perfekt för skonsam uppvärmning för att minska viskositeten och förhindra 

att mediet fryser på vintern
W För behållare på 25 till 1 000 liter och för standardgasflaskor
W Säker och skonsam uppvärmning speciellt i ex-klassade områden med 

temperaturklass T4
W För användning i ex-zon 1, 2, 21 och 22
W Utsidan består av fiberglas med silikonbeläggning, isoleringen av 

glasfiberväv av hög kvalitet
W Med självbegränsande termostat
W Kapslingsklass IP 54
W 240 V-elanslutning (utan kontakt) och 5 m-anslutningskabel för maximal 

flexibilitet

Fler ex-värmemantlar i olika storlekar 
fi nns tillgängliga. Även värmemantel 
med digital termostat enligt Atex fi nns. 
Läs mer i vår webbutik eller ring oss så 
berättar vi mer.

Ex-värmemantlar för fat 200 lEx-värmemantel för fat 50/60 l Ex-värmemantel för gasflaskorEx-värmemantel för fat 25/30 l

https://www.denios.se/fatvarmare-for-30-litersfat-t4-ex-klassad-870-1020-mm-90-watt-236434/236434/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-hm-2ex-for-50-60-litersfat-ex-version-236436/236436/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-120-liters-fat-t4-ex-klassad-1400-1650-mm-150-watt-280711/280711/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-200-litersfat-t4-ex-klassad-1800-1950-mm-540-watt-280713/280713/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-for-ibc-t4-ex-klassad-4060-4310-mm-960-watt-280715/280715/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-hm-g-for-gasflaskor-med-o-230-mm-ex-version-236437/236437/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-30-liters-fat-ex-klassad-t4-0-50-c-termostat-870-1020-mm-90-watt-280709/280709/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-60-liters-fat-t4-ex-klassad-0-50-c-termostat-1100-1250-mm-130-watt-280710/280710/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-120-liters-fat-t4-ex-klassad-0-50-c-termostat-1400-1650-mm-150-watt-280712/280712/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-200-litersfat-t4-ex-klassad-0-50-c-termostat-1800-1950-mm-540-watt-280714/280714/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-ibc-t4-ex-klassad-0-50-c-termostat-med-isoleringshuva-4060-4310-mm-960-watt-280716/280716/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-hm-gcex-for-gasflaskor-med-o-230-mm-ex-version-med-termostat-236438/236438/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Värmemantel EX för temperaturklass T3
W Säker och snabb uppvärmning speciellt i ex-klassade 

områden med temperaturklass T3
W Perfekt för snabb uppvärmning till högre temperaturer
W Det finns en manuell termostat för behållare på 25 till 1 

000 liter och för standardgasflaskor
W För användning i ex-zon 1, 2, 21 och 22
W Utsidan består av fiberglas med silikonbeläggning, 

isoleringen av glasfiberväv av hög kvalitet
W Med självbegränsande termostat
W Kapslingsklass IP 54
W 240 V-elanslutning (utan kontakt) och 5 m-anslutningskabel 

för maximal flexibilitet

Ex-klassad

Passar för t.ex. 25 - 30 liters stål 
och plastfat

50 - 60 liters stål 
och plastfat

100 - 120 liters stål 
och plastfat 200 - 220 liters stål och plastfat IBC 1000 liter Gasfl aska

Behållaromkrets min [mm] 870 1100 1400 1800 4060 685
Behållaromkrets max [mm] 1020 1250 1650 1950 4310 830
Höjd [mm] 400 460 440 850 950 1050
Eff ekt [W] 160 275 295 620 685 1400 1620 285
Analog termostat

Beställningsnummer 280-717-JY 280-718-JY 280-719-JY – 280-720-JY – 280-721-JY 280-722-JY
Automatisk temperaturstyrning

Beställningsnummer – – – 178-874-JY – 176-398-JY – –
Digital NFC-styrenhet

Beställningsnummer – – – – 280-723-JY – 280-724-JY –

Ex-värmemantel för 25/30 l-fat, med 
manuell termostat

Ex-värmemantel för IBC 1 000 l, med manuell 
termostat och isoleringslock

Fler ex-värmemantlar i olika storlekar 
fi nns tillgängliga. Även värmemantel 
med digital termostat enligt Atex fi nns. 
Läs mer i vår webbutik eller ring oss så 
berättar vi mer.
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Värmemantel EX för temperaturklass T3

Det finns en manuell termostat för behållare på 25 till 1 

240 V-elanslutning (utan kontakt) och 5 m-anslutningskabel 

60- och 200-litersfat

se sidan

451

Ex-värmemantel för 200 l-fat, med manuell 
termostat

https://www.denios.se/fatvarmare-30-litersfat-t3-ex-klassad-0-85-c-termostat-870-1020-mm-160-watt-280717/280717/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-60-litersfat-t3-ex-klassad-0-85-c-termostat-1100-1250-mm-275-watt-280718/280718/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-120-litersfat-t3-ex-klassad-0-85-c-termostat-1400-1650-mm-295-watt-280719/280719/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-200-litersfat-t3-ex-klassad-0-85-c-termostat-1800-1950-mm-685-watt-280720/280720/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-ibc-t3-ex-klassad-0-65-c-termostat-med-isoleringshuva-4060-4310-mm-1620-watt-280721/280721/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-for-gasflaskor-t3-ex-klassad-0-85-c-termostat-685-830-mm-285-watt-280722/280722/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-hm-3-a-for-200-litersfat-ex-version-178874/178874/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-hm-4-for-ibc-ex-version-176398/176398/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-for-200-litersfat-t3-ex-klassad-med-nfc-controller-1800-1950-mm-685-watt-280723/280723/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/varmemantel-ibc-t3-ex-klassad-med-nfc-controller-med-isoleringshuva-4060-4310-mm-1620-watt-280724/280724/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Kombinationen av induktionsvärme och bottenvärmeplatta förkortar 
uppvärmningstiden, t.ex. för lättolja med > 20 %

BESTÄLL SAMTIDIGT

BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 178-877-JY

Fatvärmare induktion för Ex-zoner

Induktionsvärmare botten för stålfat upp till 200 liter

Artikelnr 178-875-JY

W För stålfat på upp till 200 l, för snabb uppvärmning av viskösa vätskor
W Optimal även för överföring av fasta ämnen

W Effektiv och energisnål – ger betydande tidsvinster i produktionen
W Certifierad enligt ATEX för Ex-zon 1 och 2: Ex II 2 GD / Ex e II T3

W Kapslingsklass IP 66
W Skyddad mot överhettning

W Kan användas individuellt eller för att optimera uppvärmningsprocessen i 
kombination med induktionsvärmare och glasfiberhuv

W Certifierad, automatisk temperaturbegränsning
W Denna kombination med induktionsvärmare och glasfiberhuv bildar en 

komplett "miniugn" för fat i Ex-zoner

W Värmen genereras omedelbart i fatväggen utan väntetid
W Temperaturökningen är beroende av vätskan, ca 10 till 15 °C/timme
W Certifierad, automatisk temperaturbegränsning: max. 123 °C (på fatväggen 

vid 20 °C omgivningstemperatur)

Induktionsvärmare Induktionsvärmare botten

GFK-kåpa
Glasfi ber-plasthuv – extra 
skydd mot värmeförlust, 
ex-klassad

Induktionsvärmare Induktionsvärmare botten

Modell Mantelvärme Bottenvärme

Eff ekt [W] 2750 500
Nominell spänning (V) 240 240
Diameter invändigt [mm] 613 560
Vikt [kg] 50 55
Utvändiga mått B x D x H (mm) 790 x 790 x 740 750 x 890 x 60
Beställningsnummer 117-719-JY 178-875-JY

Artikelnr 117-719-JY

Induktionsvärmare, kan kombineras med induktionsgolvvärmeplatta

Digital NFC-styrenhet för induktionsvärmare och 
induktionsgolvvärmeplatta

W Kan kombineras med induktionsvärmare eller induktionsgolvvärmeplatta
W digital display för visning av värden
W Låsfunktion med lösenord för extra säkerhet 
W "Swipe and go" tack vare NFC-funktionen med förprogrammerade kort 
W justerbar timer för fördröjd start och tid för användning
W Leveransen omfattar 2 förprogrammerade kort (kort 1 = 60 °C, kort 2 = ‘off’) – 

andra kort finns som tillval
W 240V NFC-styrenheten med 25 ampere levereras med en 5 meters strömkabel 

Artikelnr 280-738-JYArtikelnr 280-737-JY

Digital NFC-styrenhet för bra 
säkerhet

Konfi gurerbara NFC-kort för den 
digitala NFC-styrenheten.

https://www.denios.se/induktionsfatbottenvarmare-typ-ibp-eexe-ii-t3-178875/178875/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/induktionsvarmare-med-skyddsklass-antandning-eex-e-ii-t3-230-v-117719/117719/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/induktionsfatbottenvarmare-typ-ibp-eexe-ii-t3-178875/178875/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/induktionsvarmare-med-skyddsklass-antandning-eex-e-ii-t3-230-v-117719/117719/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Värmemantel med IP56

Lämpar sig för 25 - 30 liters stål och plastfat 50 - 60 liters stål och plastfat 100 - 120 liters stål och 
plastfat

Behållaromkrets min [mm] 870 1100 1400
Behållaromkrets max [mm] 1020 1250 1650
Höjd [mm] 400 460 440
Eff ekt [W] 200 300 400
Automatisk temperaturstyrning

Beställningsnummer 280-732-JY 280-733-JY 280-734-JY

Artikelnr 171-803-JY

Artikelnr 171-803-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Typ HBD

Modell Bottenvärme
Reglerområde min [°C] 0
Reglerområde max [°C] 150
Eff ekt [W] 900
Mått Ø x H [mm] 600 x 105
Höjd bottenplatta [mm] 70
Beställningsnummer 171-803-JY

W Golvplatta för alla stålfat upp till 
200 liter, perfekt för uppvärmning och 
varmhållning av material

W Steglös temperaturreglering 0-150 °C 
via en knappsats på fatvärmaren

W Elanslutning: 230 V / 50 Hz
W Anslutningsklar inkl. 2 m nätkabel och 

jordad stickkontakt

Fatvärmare HBD

Flexibelt värmebälte

W Värmeledaren är ingjuten i en flexibel silikonmatta
W Termostat upp till 120 °C
W Enkel montering med fjäderfästen
W Skyddsklass: IP 40
W hög mekanisk hållfasthet
W Höjd: 125 mm
W För fat-Ø: 550–600 mm
W Elanslutning: 230 V
W 2 m anslutningskabel
W Effekt: 1000 W

Exempel: användning med flera bälten.

Isoleringshuva med öppning 
som kan förslutas och 
kardborrband

Artikelnr 210-392-JY Artikelnr 227-162-JY

Fatlyftare Servi Eco för smidig transport av fat och 
lastning av t.ex. fatbottenvärmare och pallar, 

Värmemantel för väderbeständig användning

Väderbeständigt PVC-skydd för 
1000 liters IBC-värmemantlar 
upp till 2000 watt 

Väderbeständigt PVC-skydd 
för 200 liters värmemantlar 
upp till 1100 watt 

Vattentät värmemantel för 
25–30 l-fat
Artikelnr 280-732-JY

Artikelnr 280-735-JY Artikelnr 280-736-JY

W Fatvärmare för utomhusbruk: perfekt för fat som 
utsätts för väder eller är installerade i fuktiga 
fabriksmiljöer 

W tillverkad av vattenavvisande material 
W Kapslingsklass IP 56
W med självbegränsande termostat för uppvärmning till 

ca 35 - 40 °C. 
W För behållare mellan 25 och 120 liter
W Använd de vattentäta PVC-locken för vattentät 

användning av 200- och 1 000-liters IBC-värmemantlar

https://www.denios.se/search?query=280732
https://www.denios.se/search?query=280733
https://www.denios.se/search?query=280734
https://www.denios.se/fatvarmare-hbd-for-alla-typer-av-stalfat-med-en-volym-pa-upp-till-200-liter-171803/171803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-hbd-for-alla-typer-av-stalfat-med-en-volym-pa-upp-till-200-liter-171803/171803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvarmare-hbd-for-alla-typer-av-stalfat-med-en-volym-pa-upp-till-200-liter-171803/171803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=280732
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Artikelnr 117-206-JY

Artikelnr 157-790-JY

314
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utan ATEX-godkännande

Modell förzinkad jordningskabel isolerad jordningskabel

Kabellängd [m] 2 2
2 jordningsklämmor

Beställningsnummer 117-204-JY 137-372-JY
1 jordningsklämma/1 ögla

Beställningsnummer 117-206-JY 137-385-JY
1 C-klämma/1 ögla

Beställningsnummer 137-378-JY 137-380-JY
1 krokodilklämma/1 C-klämma

Beställningsnummer 137-381-JY 137-382-JY
1 krokodilklämma/1 ögla

Beställningsnummer 137-374-JY 137-376-JY
2 krokodilklämmor

Beställningsnummer 137-361-JY 137-363-JY
2 C-klämmor

Beställningsnummer 137-366-JY 137-368-JY

Ex-klass enligt ATEX Ex II 1 GD T6

Modell förzinkad jordningskabel isolerad jordningskabel

Kabellängd [m] 2 2
2 jordningsklämmor

Beställningsnummer 165-880-JY 165-882-JY
1 jordningsklämma/1 ögla

Beställningsnummer 165-892-JY 165-894-JY

Jordningskabel

Kabeltrumma med jordkabel
W Automatisk vinda med jordningsklämma
W 15 m kabel, kabeldiameter 6 mm2
W I slagtåligt plasthölje med svängbar monteringsbygel

Jordningskabel

W Kabellängd 2 m
W Kablarna finns antingen förzinkade eller i dubbelt isolerat utförande
W Du kan även välja mellan krokodil- och skruvbara C-klämmor resp. 

jordningstänger och ringkabelskor

Jordningskabel 2 m lång, med jordningsklämma och ringkabelsko (utan ATEX)

W För avledning av statisk elektricitet
W Bestående av 3 färgkodade anslutningskopparkablar med klämtänger 

i praktisk plastväska
W Utrustad med 1,40 m 

kopparkabel och 
2 isolerade 3 m 
kopparkablar

Antistatsatser

Jordningssats i transportväska

Artikelnr 116-058-JY

W Undvik fara för explosion av gnistor eller statisk elektricitet
Gnistfria verktyg för ex-zoner, se shoppen!

www.denios.se/shop

1) Krokodilklämma   2) Skruvbar C-klämma

https://www.denios.se/jordkabel-med-1-jordningstang-1-ringkabelsko-2-m-kabel-117206/117206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-2-jordningstanger-2-m-kabel-117204/117204/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-2-jordningstanger-och-isolering-2-m-kabel-137372/137372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-1-jordningstang-1-ringkabelsko-2-m-kabel-117206/117206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-1-jordningstang-1-ringkabelsko-och-isolering-2-m-kabel-137385/137385/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-1-c-klamma-1-ringkabelsko-2-m-kabel-137378/137378/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-1-c-klamma-1-ringkabelsko-och-isolering-2-m-kabel-137380/137380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-1-krokodilklamma-1-c-klamma-2-m-kabel-137381/137381/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-1-krokodilklamma-1-c-klamma-och-isolering-2-m-kabellangd-137382/137382/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-1-krokodilklamma-1-ringkabelsko-2-m-kabel-137374/137374/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-1-krokodilklamma-1-ringkabelsko-och-isolering-2-m-kabel-137376/137376/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-2-krokodilklammor-2-m-kabel-137361/137361/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-2-krokodilklammor-och-isolering-2-m-kabel-137363/137363/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-2-c-klammor-2-m-kabel-137366/137366/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-2-c-klammor-och-isolering-2-m-kabel-137368/137368/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-2-jordningstanger-och-atex-godkannande-2-m-kabel-165880/165880/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-2-jordningstanger-isolering-och-atex-godkannande-2-m-kabel-165882/165882/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-1-jordningstang-1-ringkabelsko-och-atex-godkannande-2-m-kabel-165892/165892/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-1-jordningstang-1-ringkabelsko-isolering-och-atex-godkannande-2-m-kabel-165894/165894/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Kabellängd [m] 3 5 3 5

Utförande enligt ATEX
med 1 jordningsklämma och 

1 ögla
med 2 jordningsklämmor

Beställningsnummer Tång 
av rostfritt stål typ MD 201-352-JY 201-353-JY 165-871-JY 165-872-JY

Beställningsnummer Tång 
av rostfritt stål typ HD 201-354-JY 201-355-JY 201-356-JY 201-357-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Kabellängd [m] 3 5 3 5

Utförande utan ATEX
med 1 jordningsklämma och 

1 ögla
med 2 jordningsklämmor

Beställningsnummer 117-406-JY 117-405-JY 117-404-JY 117-407-JY

Jordningskabel och -system

Jordningstänger med Atex-godkännande:

Tillämpningsexempel med 2 spiraljordkablar.

Skyddar mot explosionsfara till följd av gnistbildning eller elektrostatisk uppladdning

W Litet elektriskt motstånd med hög mekanisk hållfasthet
W Kemikalieresistent och hållfast kabelmantel
W ATEX-version med tänger i rostfritt stål
W Spiralkabel i 3 eller 5 m längd

Jordningskabel

Vägghållare av rostfritt stål 
för upp till 2 jordningskablar 
(2 tänger och 2 öglor)
W Praktisk och korrekt förvaring av kabeln
W Anslutningsmöjlighet för jordningslist från 

kunden
W Praktisk t.ex. som bekväm jordningspunkt i 

närheten av påfyllningsområdet

Artikelnr 201-358-JY

Tänger av rostfritt stål med lång livslängd och hållbarhet även under de 
tuffaste förhållandena – för en säker och hållbar anslutning.

Klämmorna tränger med sina spetsiga tänder igenom fatbeläggningar och 
smuts. De starka fjädrarna ger det tryck som behövs.

Testade tänger av rostfritt stål i 2 olika storlekar

W Typ MD (Medium-Duty, öppningsvinkel ca 15 mm) - för fat, behållare 
upp till 200 liter

W Typ HD (Heavy Duty, stor öppningsvinkel ca 40 mm) - för större 
anläggningsdelar, fat och behållare från 200 liter,  IBC, blandbehållare, 
mobila tankar, tankfordon etc.

Jordkabel spiral enligt Atex  
med 1 jordningsklämma typ 
HD och 1 ögla

Jordkabel spiral med 
2 jordningsklämmor 
typ HD

FM-godkända produkter

W Även med ATEX-godkännande Ex II 1 GD T6

https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-1-rostfri-jordklamma-medium-duty-120-mm-och-1-ogla-3-m-utdragbar-langd-atex-201352/201352/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-1-rostfri-jordklamma-medium-duty-120-mm-och-1-ogla-5-m-utdragbar-langd-atex-201353/201353/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-spiral-med-2-jordningstanger-atex-godkand-3-m-utdragen-langd-165871/165871/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-2-rostfria-jordklammor-medium-duty-120-mm-5-m-utdragbar-langd-atex-165872/165872/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-1-rostfri-jordklamma-heavy-duty-235-mm-och-1-ogla-3-m-utdragbar-langd-atex-201354/201354/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-1-rostfri-jordklamma-heavy-duty-235-mm-och-1-ogla-5-m-utdragbar-langd-atex-201355/201355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-2-rostfria-jordklammor-heavy-duty-235-mm-3-m-utdragbar-langd-atex-201356/201356/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-2-rostfria-jordklammor-heavy-duty-235-mm-5-m-utdragbar-langd-atex-201357/201357/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-1-jordningstang-och-1-ogla-utdragningslangd-3-m-117406/117406/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-1-jordningstang-och-1-ogla-utdragningslangd-5-m-117405/117405/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-2-jordningsklammor-utdragningslangd-3-m-117404/117404/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiraljordkabel-med-2-jordningsklammor-utdragningslangd-5-m-117407/117407/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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FM-godkända produkterJordningskabel och -system

W Ständig övervakning av strömkretsen: En 
kontroll-LED på jordningsklämman visar att 
anslutningen är säker

Byggsats

Jordningskabel med övervakning och optisk signal

Modulen innehåller spiralkablar i 3 olika längder och tänger av 
rostfritt stål som är certifierade enligt Atex typ MD, HD och BR 
(med LED), för individuell konfiguration

W Alla kablar och tänger är utrustade med Quick-Connect, den praktiska 
snabbkopplingen för smidiga byten

W Lämplig för alla jordningssystem med övervakning

W Godkänd enligt ATEX och IECEX
W alla tänger av rostfritt stål
W Snabbkoppling för enkelt verktygsbyte 

(t.ex. för batteribyte i ett säkert område)
W Kapslingsklass IP 65
W Egensäker strömkrets, inkl. 9 V-batteri

W Typ C 52: 1 tång med LED, 2 öglor
W Typ EZ – speciellt avsedd för mobil användning: 

1 tång med LED, 1 tång typ MD (L 120 mm) eller 
typ HD (L 235 mm)

Typ C 52 EZ EZ

Utförande 1 tång med LED/2 öglor 1 tång med LED/1 MD 1 tång med LED/1 HD

Kabellängd [m] 5 3 3
Beställningsnummer 123-554-JY 201-368-JY 195-370-JY

Ökad säkerhet
Kom ihåg att alltid jorda ALLA ledande komponenter vid hantering av brandfarliga vätskor.
Vid arbete med brandfarliga eller explosiva ämnen visar jordningssystem med övervakning optiskt att 
statisk elektricitet leds bort på säkert sätt:

W Grön LED blinkar – jordningstången är effektivt och korrekt kopplad. Jordningskabeln övervakar 
kontinuerligt strömkretsen mellan behållarna resp. behållare och verifierad jordningspunkt (t.ex. 
väggmonterad jordningslist)

W Grön LED blinkar inte längre – i strömkretsen konstateras ett motstånd på >10 Ohm. På så sätt varnas 
operatören för en potentiell fara för elektrostatisk laddning!

Godkänt enligt Atex och uppfyller internationella riktlinjer för bästa praxis!

Den säkra kontakten mellan 
tång och metallbehållare 
(t.ex. ett fat) visas

Jordningsstationer med övervakning för vägg-
montering hittar du i shoppen:
www.denios.se/shop/

Tillämpningsexempel: Sammanbindning av 2 fat typ EZ 
samt erforderlig förbindelse med driftjordningspunkten 
typ C 52.

Typ EZ med 2 klämmor. Mobil och säker - sammanbinder 
2 behållare eller 1 behållare, tankbil etc. med en 
jordningspunkt och visar via en LED när båda klämmorna 
har säker kontakt.

2-trådig version med extra kontroll av hela strömkretsen 
Typ C 52, ända till jordpunkten

Detaljbild: Quick-connect - snabb och enkel anslutning av klämma och kabel.

Jordningsklämma typ BR, med 
LED-signallampa.

Spiralkabel, 2 ledare

www.denios.se/shop

Spiralkabel 2 ledare, längd [m] Beställningsnummer

5 207-322-JY
10 207-323-JY
15 207-324-JY

Jordningsklämmor, 2-poliga Beställningsnummer

Tång av rostfritt stål MD, längd 120 mm 206-260-JY
Tång av rostfritt stål HD, längd 235 mm 206-261-JY
Tång av rostfritt stål MD, med lysdioder 207-321-JY

https://www.denios.se/jordkabel-med-overvakning-2-ledare-123554/123554/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-med-overvakning-2-ledare-2-tanger-atex-1-x-lysdiod-batteri-1-x-hd-120-mm-3-m-kabel-201368/201368/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordkabel-m-overvakning-2-ledare-2-rostfria-klammor-atex-1-x-led-batteri-1-x-hd-235-mm-3m-kabel-195370/195370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/byggsats-for-jordningssystem-med-overvakning-spiralkabel-5-m-med-2-ledare-bla-2-x-snabbkoppling-207322/207322/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/byggsats-for-jordningssystem-med-overvakning-spiralkabel-10-m-med-2-ledare-bla-2-x-snabbkoppling-207323/207323/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/byggsats-for-jordningssystem-med-overvakning-spiralkabel-15-m-med-2-ledare-bla-2-x-snabbkoppling-207324/207324/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordningstang-atex-medium-duty-av-rostfritt-stal-med-snabbkoppling-120-mm-oppningsbredd-15-mm-206260/206260/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordningstang-heavy-duty-atex-av-rostfr-stal-med-snabbkoppling-235-mm-oppningsbredd-40-mm-206261/206261/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordningstang-br-av-rostfritt-stal-med-overvakningsfunktion-1-lysdiod-med-snabbkoppling-atex-207321/207321/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ EM EM-H EM-HX Mini

Kabellängd [m] 5 3 5 3
Utrustning jordningssystem 1 magnet / 1 ögla 2 jordningsklämmor 1 jordningsklämma/1 ögla
Lämpar sig för obehandlad behållare belagd behållare 5—50 l Belagda fat 50 - 200 liter. Anslutning pump/behållare Anslutning pump/jordningsklämma
Beställningsnummer 217-932-JY 267-620-JY 217-933-JY 217-934-JY 267-621-JY 244-028-JY 221-520-JY

Jordningskabel och -system

Statiska urladdningsrullar

 W Tång av rostfritt stål med lång livslängd och hållbarhet även under de tuffaste förhållandena – för 
en säker och hållbar anslutning

 W Med automatiskt upprullande kabelvinda
 W Spärrmekanism förhindrar att kabeln trasslar sig
 W Antistatisk Hytrel stålkabel
 W Godkännande enligt Atex – urladdningsrulle: EXII 2GD T6 – tång: EXII 1GD T6
 W Tänger av rostfritt stål: Typ MD (L 120 mm) eller typ HD (L 235 mm)

Jordningsklämmor som står upp på stålfat kan t.ex. vara i vägen vid framkörning av exempelvis avtappningsanordningar. 
Jordningsmagneten kan appliceras antingen som plant liggande komponent på fatets lock, eller på sidan av fatet och 
smiter då tack sin höga klämkraft formligen åt mot fatet.

 W Inga märken på t.ex. kommersiella 
fatKlämfri och materialvänlig jordning av 
obehandlade resp. olackade fat

 W De små magneterna gör att även mindre 
fat, t.ex. bleckplåtsburkar, står stabilt

 W Klämfri jordning av belagda och lackerade fatTvå kraftiga spetsar i rostfritt 
stål tränger igenom smutsen eller lackskiktet på fatet.

 W Höjd endast ca 40 mm — är inte i vägen för en avtappningsanordning
 W Typ EM-HX: för fat med en volym på upp till 200 l

 W Typ EM-H(X) - för jordning av metallfat  W Typ EM — för jordning av obehandlade fat

Jordningsmagnet EM-HX för metallfat 
upp till 200 l, 
Artikelnr 217-934-JY

Jordningsmagnet EM-H för mindre 
metallbehållare,  
Artikelnr 217-933-JY

Jordningsmagnet EM-H för mindre 
metallbehållare

Minitång med ögla t.ex. för 
stationär jordanslutning 

 W Atex-godkänd för användning i zon: 1, 2 och 21, 22
 W kraftig mini-tång i rostfritt stål (L 60 mm, öppningsbredd 15 mm) — 
perfekt för fastsättning på fatpumparlätt att använda med säkert grepp

 W Med 3 m spiralkabel
 W kan fås med ögla för anslutning till jord hos kund, eller som mobil version 
med en bredare rostfri tång (L 140 mm), t.ex. för säker fastsättning på fat

Jordningsklämmor Mini för fatpumpar

Säker jordning genom magnetkraft

 W Godkänd enligt Atex för zonerna: 1, 2 och 21, 22
 W Flera magneter säkrar greppet på behållaren.

 W Med 3 eller 5 m kabel och ögla för kundens jordanslutning.
 W Termiskt resistent och hållfast kanalmantel

 W Kabeln finns i 3 olika längder

Kabellängd [m] 6,2 9,2 15,2

Beställningsnummer Tång av rostfritt stål typ MD 207-309-JY 201-343-JY 201-346-JY
Beställningsnummer Tång av rostfritt stål typ HD 207-310-JY 201-344-JY 201-347-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/jordningsmagnet-typ-em-m-gron-gul-kabel-av-rostfritt-stal-och-ogla-5-m-f-omalade-behallare-atex-217932/217932/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordningsmagnet-typ-em-h-med-gron-gul-kabel-av-rostfritt-stal-och-ogla-3-m-for-5-50-l-fat-atex-267620/267620/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordningsmagnet-typ-em-h-med-gron-gul-kabel-av-rostfritt-stal-och-ogla-5-m-for-5-50-l-fat-atex-217933/217933/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordningsmagnet-typ-em-hx-med-gron-gul-kabel-av-stal-och-ogla-5-m-for-50-200-l-fat-atex-217934/217934/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordningsmagnet-typ-em-hx-med-gron-gul-kabel-av-stal-och-ogla-3-m-for-50-200-l-fat-atex-267621/267621/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiral-jordningskabel-med-2-klammor-i-rostfritt-stal-1x60-1x140-mm-3-m-utdragbar-langd-atex-244028/244028/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spiral-jordningskabel-mini-med-1-klamma-i-rostfritt-stal-60-mm-och-1-ogla-3-m-utdragbar-langd-atex-221520/221520/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordningsmagnet-typ-em-hx-med-gron-gul-kabel-av-stal-och-ogla-5-m-for-50-200-l-fat-atex-217934/217934/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/jordningsmagnet-typ-em-h-med-gron-gul-kabel-av-rostfritt-stal-och-ogla-5-m-for-5-50-l-fat-atex-217933/217933/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kabelrulle-med-rostfri-jordklamma-medium-duty-120-mm-6-2-m-utdragbar-langd-atex-207309/207309/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kabelrulle-med-rostfri-jordklamma-medium-duty-120-mm-9-2-m-utdragbar-langd-atex-201343/201343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kabelrulle-med-rostfri-jordklamma-medium-duty-120-mm-15-2-m-utdragbar-langd-atex-201346/201346/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kabelrulle-med-rostfri-jordklamma-heavy-duty-235-mm-utdragbar-langd-6-2-m-atex-207310/207310/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kabelrulle-med-rostfri-jordklamma-heavy-duty-235-mm-utdragbar-langd-9-2-m-atex-201344/201344/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kabelrulle-med-rostfri-jordklamma-heavy-duty-235-mm-utdragbar-langd-15-2-m-atex-201347/201347/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utvändiga mått B x D x H [mm] 145 x 269 x 1294 163 x 309 x 309
Kapslingsklass IP IP 24 IP 24
Beställningsnummer 148-325-JY 148-329-JY

Slanglängd [m] 10 15 20

Utvändiga mått B x D x H [mm] 460 x 460 x 180 494 x 470 x 180 494 x 470 x 180
Nominell bredd DN 12 12 12
Arbetstryck max [bar] 50 50 50
Beställningsnummer 148-393-JY 148-394-JY 148-395-JY
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Slanglängd [m] 8 15 15 20

Utrustning PVC-slang Flex-slang
Nominell bredd DN 8 10 12 10
Arbetstryck max [bar] 12 15 15 10
Utvändiga mått B x D x H [mm] 145 x 269 x 269 205 x 460 x 380 210 x 500 x 420 425 x 530 x 210
Beställningsnummer 148-330-JY 148-378-JY 148-380-JY 250-519-JY

Slanglängd [m] 12 20

Utrustning PVC-slang
Nominell bredd DN 10 10
Arbetstryck max [bar] 15 15
Utvändiga mått B x D x H [mm] 325 x 355 x 155 375 x 380 x 155
Beställningsnummer 148-387-JY 148-391-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

BESTÄLL SAMTIDIGT

Kabel- och slangtrummor

Slangvinda för luft
 W Automatisk slangvinda av gjuten aluminium
 W Med förzinkad, svängbar utmatningsbygel
 W Med flera justeringsmöjligheter per varv
 W Inkl. PVC-specialslang
 W Låsautomatik

Slangvinda för luft
 W Automatisk slangtrumma av plast
 W med anslutningsslang (1 m)
 W Med flera justeringsmöjligheter per varv
 W Inklusive svängbar monteringsplatta

 W Helisolerad, automatisk kabeltrumma av plast
 W Utrustad med överhettningsskydd, fjäderautomatik och släpring
 W Inkl. svängbar monteringsplatta, kabel, jordad stickkontakt och jordad koppling, 230 V
 W Låsning kan stängas av
 W Godkänd upp till: 800 W inrullad/2000 W utrullad

Kabeltrumma för 230 V

Slangvinda för luft, vatten och olja
 W Automatisk slangvinda i lackerad stålplåt
 W Variabelt utflöde med PVC-rullar
 W Inkl. gummislang och stopp
 W Flera justeringsmöjligheter per varv

Svängbar väggplatta 120°

Svängbar väggplatta 120°

Artikelnr 148-758-JY

Artikelnr 148-392-JY

 W Perfekt för att undvika snubbelolyckor
 W underlättar användningen av kablar och slangar överallt där de ofta används i 
varierande längder www.denios.se/shop/

Fler utföranden se webbshoppen – 
t.ex. vinda 400V, slangvinda med SCS 
Safety System 

https://www.denios.se/kabeltrumma-for-230-v-kabellangd-10-m-148325/148325/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kabeltrumma-for-230-v-kabellangd-15-m-148329/148329/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangvinda-for-luft-vatten-olja-av-stalplat-nominell-diameter-dn-12-slanglangd-10-m-148393/148393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangtrumma-for-luft-vatten-olja-av-stalplat-nominell-diameter-dn-12-slanglangd-15-m-148394/148394/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangtrumma-for-luft-vatten-olja-av-stalplat-nominell-diameter-dn-12-slanglangd-20-m-148395/148395/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangtrumma-for-luft-av-plast-nominell-diameter-dn-08-slanglangd-8-m-148330/148330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangtrumma-for-luft-av-plast-nominell-diameter-dn-10-slanglangd-15-m-148378/148378/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangtrumma-for-luft-av-plast-nominell-diameter-dn-12-slanglangd-15-m-148380/148380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangtrumma-for-luft-av-plast-nominell-diameter-dn-10-slanglangd-20-m-bla-svangbar-250519/250519/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangtrumma-for-luft-av-gjuten-aluminium-nominell-diameter-dn-10-slanglangd-10-m-148387/148387/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangtrumma-for-luft-av-gjuten-aluminium-nominell-diameter-dn-10-slanglangd-20-m-148391/148391/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ Fatverktyg PP Fatverktyg aluminium

Utförande – – Med ”död mans grepp”
Utrustning kran inställbar kran inställbar kran självstängande och inställbar
Utvändiga mått B x D x H [mm] 100 x 200 x 160 170 x 190 x 160 170 x 190 x 160
Beställningsnummer 117-117-JY 117-240-JY 117-241-JY

Fatkranar av metall och plast

Fatverktygets funktion

Av rostfritt stålFatverktyg av polypropylen
W Idealisk för avtappning även av högviskösa vätskor, t.ex. 

mineraloljeprodukter, alkoholer, brandfarliga lösningsmedel
W För att förebygga statisk laddning kan en jordningskabel kopplas till faten 

resp. fatverktygen

W Idealisk för påfyllning av aggressiva kemikalier
W Tillverkad av polypropen – hög beständighet mot många syror och baser
W Öppningens diameter: 42 mm

W Av polypropylen (PP) eller stål / aluminium
W Förhindrar okontrollerad utströmning av vätskor

Fatverktyg för tömning och fyllning av behållare med 2“ gänga

W fullständig tömning av liggande fat
W Tillåter en snabb och ren tömning även av högviskosa vätskor
W optimalt skydd mot läckage, eftersom fatlocket skruvas på efter varje påfyllning
W genom att vrida fatet 180° kan fatverktygen även användas för påfyllning

Fatverktyg av rostfritt stål/
aluminium, ej självstängande, 
Artikelnr 117-240-JY

Självstängande fatverktyg av rostfritt stål / aluminium. En speciell fjädermekanism 
avbryter påfyllningen om T-handtaget släpps, Artikelnr 117-241-JYFatverktyg av polypropylen

Genom att vrida handtaget öppnar man sprundhålet och 
drar ut locket framåt. Nu kan vätskan rinna ut.

Fatverktyget kan tillsammans med en tratt även 
användas för påfyllning av fat. I detta fall vrids det 180°.

Fatverktyget sätts på det stängda sprundlocket.

För beställning ring: 036-39 56 60

Jordningskabel se sidan

315

Gnistfria verktyg för 
ex-områden

se sidan

638

https://www.denios.se/fatverktyg-av-polypropylen-pp-for-forpackningar-med-2-ganga-117117/117117/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatverktyg-av-rostfritt-stal-aluminium-for-forpackningar-med-2-ganga-117240/117240/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatverktyg-av-rostfritt-stal-aluminium-for-forpackningar-med-2-ganga-sjalvstangande-117241/117241/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatverktyg-av-rostfritt-stal-aluminium-for-forpackningar-med-2-ganga-117240/117240/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatverktyg-av-rostfritt-stal-aluminium-for-forpackningar-med-2-ganga-sjalvstangande-117241/117241/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


BESTÄLL SAMTIDIGT

➁ ➂

➅ ➆

➇ ➉➈

➃➄

➀

 W Säker avtappning ur alla behållare med 3/4- eller 2-tums Trisure-gänga

A  B

2
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Utloppsförlängning, 
längd 150 mm, Artikelnr 
174-228-JY
 

Avtappningskran av mässing 2“, med låsplatta 
med PTFE-packning, Artikelnr 117-134-JY

Avtappningskran av mässing 3/4“,
Artikelnr 117-132-JY  

Fatkran av mässing 3/4“,
Artikelnr 117-291-JY 

Avtappningskran 3/4“, 
Artikelnr 117-196-JY

Fatkranar av metall och plast

Doserings- och avtappningskranar

Fatkran av gjutjärn, 3/4“,
Artikelnr 117-292-JY 

Fatkran av gjutjärn 2“,
Artikelnr 117-293-JY

Avtappningskran av aluminium 2“, fjäderbelastad 
manövreringsknapp, Artikelnr 145-222-JY

Avtappningskran av mässing 3/4“,
Artikelnr 117-195-JY

Findoseringskran av rostfritt stål 3/4“,
Artikelnr 117-189-JY 

Avtappningskran av rostfritt stål 3/4“,
Artikelnr 117-194-JY  

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉
Material Aluminium Rostfritt stål gjutjärn mässing strängpressad zink

Användningsområde 
fatkranar mineralolja frätande vätskor Hög viskösa vätskor mineralolja vätskor med låg 

viskositet
frätande 
vätskor

Hög viskösa 
vätskor

alkaliska vätskor
mineraloljeprodukter

Gänga 2“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 2“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 2“ 3/4“
Tätningsmaterial Nitrilgummi PTFE PTFE PTFE PTFE NBR PTFE PTFE PTFE plast

Utförande kran själv-
stängande

Kontinuerlig eller 
doserad avtapp-

ning kan ställas in

kran själv-
stängande och 

inställbar
– – –

kran själv-
stängande och 

inställbar

kran självstän-
gande

kran självstän-
gande Flamspärr

Övrig utrustning – självstängande, 
flamspärr Flamspärr – – – Flamspärr Flamspärr – –

Beställningsnummer 145-222-JY 117-189-JY 117-194-JY 117-292-JY 117-293-JY 117-291-JY 117-132-JY 117-195-JY 117-134-JY 117-196-JY

Vätsketappning möjlig på två 
sätt: (A) kontinuerligt, (B) med 
exakt dosering

https://www.denios.se/avtappningskran-i-massing-2-sjalvstangande-117134/117134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-av-massing-3-4-sjalvstangande-117132/117132/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkran-i-massing-3-4-for-eldningsolja-och-bensin-117291/117291/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-3-4-sjalvstangande-117196/117196/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkran-av-gratt-gjutgods-med-forslutningsplatta-i-massing-3-4-gang-o-117292/117292/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkran-av-gratt-gjutgods-med-forslutningsplatta-i-massing-2-gang-o-117293/117293/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-av-aluminium-2-sjalvstangande-145222/145222/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-i-massing-3-4-for-aggressiva-vatskor-sjalvstangande-117195/117195/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/findoseringskran-i-rostfritt-stal-3-4-sjalvstangande-117189/117189/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/findoseringskran-3-4-sjalvstangande-117194/117194/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-av-aluminium-2-sjalvstangande-145222/145222/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/findoseringskran-i-rostfritt-stal-3-4-sjalvstangande-117189/117189/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/findoseringskran-3-4-sjalvstangande-117194/117194/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkran-av-gratt-gjutgods-med-forslutningsplatta-i-massing-3-4-gang-o-117292/117292/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkran-av-gratt-gjutgods-med-forslutningsplatta-i-massing-2-gang-o-117293/117293/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkran-i-massing-3-4-for-eldningsolja-och-bensin-117291/117291/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-av-massing-3-4-sjalvstangande-117132/117132/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-i-massing-3-4-for-aggressiva-vatskor-sjalvstangande-117195/117195/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-i-massing-2-sjalvstangande-117134/117134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-3-4-sjalvstangande-117196/117196/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Avtappningskran

Typ HF

Typ H 45

Avtappningskran för plastbehållare

Fatkranar av polyeten (PE)3/4“ och 2“ Elektriskt ledande avtappningskran 3/4“

Fatkranar av metall och plast

Fatkran av plast med 2“-gänga, 
Artikelnr 117-105-JY

Typ H 61 Typ H 71

HF-G 2“ Mauser 
grov

HF-K 2“ Trisure

Typ AH

W För lösningsmedel
W Med invändig gänga
W Skydd mot efterdropp

W Löstagbar reducerpip
W Elektriskt ledande

W Idealisk för doserad avtappning av 
vätskor ur plastdunkar

W Utloppsdiameter: 23 mm
W Flöde: ca 5 liter/minut
W Godkänd för livsmedel (utom typ H 71)

W för plastdunkar
W Med utloppsdiameter: 13 mm
W Flöde: ca 2,5 liter/minut
W Hög motståndskraft mot syror 

och kemikalier
W Godkänd för livsmedel

W Idealisk för findoserad avtappning av 
vätskor ur dunkar eller fat med 2" gänga

W Med utloppsdiameter 23 mm
W Flöde: ca 5 liter/minut
W Snabbare avtappning tack vare separat 

luftintag

Elektriskt ledande 
plastkran, 3/4"-gänga, 
Artikelnr 193-761-JY

W Lämplig för frätande och aggressiva kemikalier (inte för aceton)
W Snabb tömning av ett 200-liters fat med 2"-fatkranen på bara tre minuter
W Gänga: Trisure 3/4" eller 2"
W Snabbare avtappning tack vare separat luftintag
W Låsspak av PE
W EPE-skumtätning (typ FH-2)

Typ AH 40 AH 45 AH 51 AH 61

för gäng-Ø [mm] 42 45 55 61

Användning för 2–5 l dunk för 2–10 l dunk för 5–20 l dunk för 15–30 l 
dunk

Beställningsnummer 158-087-JY 158-091-JY 158-093-JY 158-094-JY

Typ HF-G HF-K HF-M

Gänga 2“ Mauser grov 2“ TriSure 2“ fi n
Användning för L-ringfat av plast upp till 220 l för stålfat upp till 200 l
Beställningsnummer 158-096-JY 158-097-JY 158-153-JY

Typ H 45 H 50 H 51 H 61 H 71

för gäng-Ø [mm] 45 50 55 60 72
Användning för 2–10 l dunk för 5–20 l dunk för 5–30 l dunk för 20–30 l dunk för 30–60 l dunk
Beställningsnummer 157-964-JY 157-963-JY 123-555-JY 117-296-JY 117-297-JY

Typ FH 1 FH 2

Gänga 3/4“ 2“ fi n
Beställningsnummer 117-104-JY 117-105-JY

W För findoserad tappning av vätskor ur plastdunkar eller -fat

Optimal påfyllning även i 
smalare öppningar.

För beställning ring: 036-39 56 60

L-ringfat

se sidan

453

https://www.denios.se/fatkran-fh-2-av-polyetylen-pe-2-gang-o-117105/117105/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastkran-ah-40-ganga-42-mm-158087/158087/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastkran-ah-45-ganga-45-mm-158091/158091/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastkran-ah-51-ganga-55-mm-158093/158093/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastkran-ah-61-ganga-61-mm-158094/158094/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-hf-g-for-l-ringfat-med-2-mauser-grovganga-158096/158096/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-hf-k-for-plastfat-med-2-trisure-158097/158097/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-hf-m-for-stalfat-med-2-finganga-158153/158153/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avloppskran-for-plastdunkar-h-45-ganga-45-mm-157964/157964/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avloppskran-for-plastdunkar-h-50-ganga-50-mm-157963/157963/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-for-plastdunkar-h-51-ganga-55-mm-123555/123555/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-for-plastdunkar-h-61-ganga-60-mm-117296/117296/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-for-plastdunkar-h-71-ganga-72-mm-117297/117297/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkran-fh-1-av-polyetylen-pe-3-4-gang-o-117104/117104/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkran-fh-2-av-polyetylen-pe-2-gang-o-117105/117105/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Färg 1 gul Grön vit röd Blå grå orange svart brun

från gänga (I) 2“ fin 2“ fin 2“ fin 2“ Mauser grov 2“ fin 2“ fin 2“ fin – 2“ fin
från gänga (U) – – – – – – – 2“ fin –
till gänga (I) DIN 61 / 31 DIN 51 63 mm ASTM – – – – – DIN 71
till gänga (U) – – – TriSure grov 2“ Mauser grov DIN 61 / 31 TriSure grov DIN 61 / 31 –
Beställningsnummer 117-110-JY 117-112-JY 117-114-JY 117-108-JY 117-109-JY 117-111-JY 117-107-JY 117-113-JY 164-153-JY

Fattillbehör

Gängadapter

Specialgängadapter

Överfyllindikering

Med separat skruvfäste (svart), 
Artikelnr 148-370-JY

med transparent skyddslock, 
Artikelnr 148-365-JY

 W för att möjliggöra anslutning till olika gängor på 
dunkar, fat, avtappningskranar och pumpar

 W Finns som sats med 9st adaptrar eller styckvis
 W Gänga: i=invändig, u=utvändig

 W Förhindrar att faten överfylls av misstag
 W En röd indikator visar att fatet nästan 
är fyllt

 W Passar till 3/4" och 2" sprundöppningar
 W Förberedd för ventilationsanslutning 
för t.ex. riktad bortförsel av 
illaluktande eller starkt gasbildande 
medier

 W Kan fås med skruvförslutning eller 
transparent lock

Sats: bestående av nio adaptrar, 
Artikelnr 117-115-JY

Slanganslutningsadapter SG 5 till 
SG 8. (liknande bilden)

Typ SG 1 SG 2 SG 3 SG 4

från gänga (I) 2“ fin 2“ fin 2“ fin –
från gänga (U) – – – 2“ fin
till gänga (I) DIN 59 – – Ø 36–38 mm
till gänga (U) – s64x4 2“ Mauser grov –
Beställningsnummer 171-727-JY 171-732-JY 171-733-JY 171-738-JY

Typ SG 5 SG 6 SG 7 SG 8

Gänga DIN 61 / 31 DIN 61 / 31 DIN 61 / 31 DIN 61 / 31
Slanganslutning 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“
Beställningsnummer 171-734-JY 171-735-JY 171-736-JY 171-737-JY

 W för att möjliggöra anslutning till olika gängor på dunkar, fat, avtappningskranar och pumpar
 W Finns som sats med 9st adaptrar eller styckvis
 W Gänga: i=invändig, u=utvändig

Fatpumpar

se sidan

286

https://www.denios.se/gangadapter-for-2-fin-i-pa-din-61-31-i-gul-117110/117110/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-for-2-fin-i-pa-din-51-i-gron-117112/117112/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-for-2-fin-i-pa-63-mm-astm-i-vit-117114/117114/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-for-2-mauser-grov-i-pa-trisure-grov-u-rod-117108/117108/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-for-2-fin-i-pa-2-mauser-grov-u-bla-117109/117109/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-for-2-fin-i-pa-din-61-31-u-gra-117111/117111/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-for-2-fin-i-pa-trisure-grov-u-orange-117107/117107/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-for-2-fin-u-pa-din-61-31-u-svart-117113/117113/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangadapter-for-2-fin-i-pa-din-71-i-brun-164153/164153/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/specialgangadapter-sg-1-for-2-fin-pa-din-59-i-svart-171727/171727/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/specialgangadapter-sg-2-for-2-fin-pa-s64x4-u-svart-171732/171732/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/specialgangadapter-sg-3-for-2-fin-pa-2-mauser-grov-viton-u-svart-171733/171733/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/specialgangadapter-sg-4-for-2-fin-u-pa-ror-36-38-mm-svart-171738/171738/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/specialgangadapter-sg-5-for-din-61-31-i-pa-slangkoppling-1-svart-171734/171734/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/specialgangadapter-sg-6-for-din-61-31-i-pa-slangkoppling-1-1-4-svart-171735/171735/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/specialgangadapter-sg-7-for-din-61-31-i-pa-slangkoppling-1-1-2-svart-171736/171736/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/specialgangadapter-sg-8-for-din-61-31-i-pa-slangkoppling-2-svart-171737/171737/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

Fattillbehör

Nyhet: FS med kombinerad 
skala för 60- och 
200-litersfat.

Artikelnr 137-715-JY

Artikelnr 117-138-JY

Artikelnr 129-362-JY

Artikelnr 117-131-JY

Nivåindikering för liggande fat

Nivåindikering med volymskala Typ FS och typ FH

(utan tappkran)

Säkerhetsventil för fat

Fatsäkerhetsventil

 W Indikatorn flyter på vätskan i fatet och volymskalan visar fatinnehållet
 W Med kombinerad skala för 60- och 200-litersfat

 W För alla vanliga 200-litersfat
 W Gångjärnslett flottörsystem – visning av vätskenivå som 
ungefärlig mängd i liter och %

passar för alla vanliga 200 liters fat (FS även för 60 liter), kan användas för icke frätande vätskor som t.ex. olja, frostskyddsmedel, diesel 
och eldningsolja. Nivåindikeringen monteras på 3/4"-öppningen. På 2" avtappningsöppningen går det samtidigt att montera en pump för 
avtappning av inställda mängder.

 W passar alla 3/4" 
avtappningskranar

 W Vid monterad nivåmätare går 
det att fylla med den

 W För liggande och stående fat
 W Ger för nödvändig 
tryckutjämning vid påfyllning 
eller tömning

 W Av mässing, med 2" gänga

TYP FS TYP FH

Nivåmätare typ FS, för 60 och 200 liters 
fat med 3/4” gänga, lämplig för oljor, 
frostskyddsmedel, diesel och eldningsolja.

denios.shop/nivåsticka

Elektronisk nivåsticka för enkla nivåmätningar i 
fat och tankstationer:

Fatkranar
se sidan

320
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Artikelnr 117-277-JY

Artikelnr 156-168-JY

Artikelnr 202-167-JY

Artikelnr 156-255-JY
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www.denios.se/shop

Artikelnr 210-011-JY

NYHET
Artikelnr 210-012-JY

Öppnare för spännringsfat

Fatöppnare

Fatöppnare

Reservkniv

Tri-Sure® nyckel för fat och dunk

Hävstång för fat med plasthandtag
W För enkel och säker hantering av spännringsförslutningar
W Förhindrar att fingrarna kläms när förslutningen stängs
W Spaken hakas fast med klacken på den främre delen i 

säkringssplintens ögla på spännringen

W det extra långa manövreringshandtaget ger optimal 
hävstångseffekt

W I stabilt stålutförande med förstklassigt knivblad av en 
speciell mässingslegering

W Ersättningsblad finns som tillbehör

W Universell fatnyckel av mässing
W Gnistfritt verktyg
W Lämpligt för förslutningar på vanliga stål- och plastfat

Mångsidig fatöppnare av brons
W Enkel öppning av behållarlock och 3/4” och 2” sprundhål på fat
W Gnistbildning är utesluten

Universell fatnyckel av mässing

W Öppnar alla vanliga, 200-liters stålfat på ett 
säkert sätt

Gnistfria verktyg för ex-zoner, se shoppen!

www.denios.se/shop

Säker öppning och avrivning av de förseglade locken - ingen risk för skador som i 
vanliga fall när tänger används.

Med bronsöppnaren kan du t.ex. utan 
problem lyfta upp lock som sitter fast 
på fat med krampor.

W Ett och samma verktyg för att öppna förseglingshuvar och 
fatförslutningar

W för säker borttagning av förseglingshuv av plåt och öppning av 
fatförslutningar

W med kapselöppnare
W för alla förskruvningar av typ Tri-Sure 3/4" och 2"



Artikelnr 117-139-JY
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Artikelnr 171-739-JY

Artikelnr 117-253-JY

Artikelnr 117-250-JY
Artikelnr 157-449-JY

Artikelnr 157-450-JY Artikelnr 117-199-JY
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Artikelnr 250-295-JY

Artikelnr 117-251-JY

Fatnyckel av brons

FatnyckelFatnyckel

Fatnyckel kors

Fatnyckel av plast

Ringnyckel DIN 70

Fatöppnare

Fatnyckel av bronsFatnyckel, multifunktionell

Fatnyckel universal

Öppnare för IBC-lock

förp. = 3 Styck
Artikelnr 188-645-JY

Fatnyckel av stål

DN 225, 
Artikelnr 185-787-JY

DN 150, 
Artikelnr 185-786-JY

W ringnyckel för bekväm öppning av IBC-skruvlock
W av förzinkat stål
W Finns i 2 storlekar

W Ringnyckel för bekväm öppning av skruvlock 
för dunkar

W Lämplig för sprundlock 3/4" och 2" samt 
plastlock DIN 51 och DIN 61

W fatnyckel av lackerat stål
W för bekväm öppning av de vanligaste 

fatförslutningarna enligt fälgkorsprincipen

W Fatnyckel i stabilt gjutjärnsutförande, 
svartlackerad

W Kan användas på många olika sätt, 
eftersom fatnyckeln är avsedd för 
förslutningarna på alla stål- och 
plastfat som normalt förekommer i 
handeln

W Av lackerat gjutjärn
W Lämplig för nästan alla typer av låsmekanismer
W Flerfunktionellt användbar

W Fatnyckel av lackerat stål
W Avsedd för de vanligast förekommande 

fatförslutningarna

W Passar alla vanligt förekommande 
sprundlock

W Den långa hävarmen gör det enkelt att 
öppna faten

W Fatnyckel av brons – utesluter gnistbildning

W Gnistbildning är utesluten
W Passar alla vanligt förekommande fat
W Kompakt utformning

Gnistfri fatnyckel 
för områden med 
explosionsrisk
av specialbrons - certifierad för 
ex-zoner 1, 21
W För 22 fatförslutningar

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/fatnyckel-ex-klassad-universal-specialbrons-gnistfri-250295/250295/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 6 8

Höjd utvändigt [mm] 350 220
Ø utvändig [mm] 300
Beställningsnummer 123-346-JY 171-745-JY

Gängadapter 2“ TriSure S56x4

Utrustning – Anslutning för jordningskabel
Mått Ø x H [mm] 140 x 330 140 x 330
Beställningsnummer 129-141-JY 217-947-JY

För behållare med gänga H51 H61 H71

Ø utvändig [mm] 140
Beställningsnummer 187-010-JY 129-142-JY 137-515-JY
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www.denios.se/shop

Fat- och påfyllningstrattar

W Försedd med fällbart lock och silinsats, utvändig gänga 2"

Låsbara fattrattar av 
polyeten (PE)
W Passar för fat med 2” sprundhål
W Innehåll: max. 3,2 liter
W Påfyllningsöppningens diameter: 250 mm

Tratt av rostfritt stål

W Idealisk för doserad påfyllning av små vätskemängder
W Korrosionsfri och beständig mot frätande vätskor
W Med överfyllningsskydd
W Inkl. lock och flamspärr

Fattratt av stål, förzinkad,

Säkerhetstratt för fat av 
rostfritt stål

W För säker påfyllning av fat med 
gänga S56x4 (diameter 56 mm)

W Med överfyllningsskydd, lock och flamspärr

W För säker påfyllning av 60- eller 200-liters 
sprundhålsfat, med 2-tums Trisure-gänga

W Volym: ca 6 liter
W Cylinderformad
W Volym: ca 8 liter

W Passar till plastdunkar, med överfallsmutter

Artikelnr 163-739-JY

https://www.denios.se/fattratt-av-stal-med-fallbart-lock-och-silinsats-forzinkad-123346/123346/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-stal-cylindrisk-form-forzinkad-171745/171745/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-i-rostfritt-stal-for-60-och-200-liter-sprundhalsfat-129141/129141/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsfattratt-ts-av-rostfritt-stal-med-flamsparr-inlaggssil-och-lock-217947/217947/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-for-plastdunk-med-ganga-h51-187010/187010/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-for-plastdunk-med-ganga-h61-129142/129142/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-for-plastdunk-med-ganga-h71-137515/137515/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ø utvändig [mm] 160 200

Modell fl exibelt utlopp
Materialutlopp HDPE
Beställningsnummer 145-549-JY 145-548-JY

Ø utvändig [mm] 200 240

Material stål
Materialutlopp PE stål
Beställningsnummer 145-545-JY 145-546-JY

Ø utvändig [mm] 160 195 235 160 210 230

Modell styvt utlopp böjt utlopp fl exibelt utlopp styvt utlopp
Övrig utrustning Sil Sil Sil Sil Sil Sil
Beställningsnummer 123-247-JY 123-248-JY 123-249-JY 123-246-JY 145-550-JY 117-259-JY

Utvändiga mått B x D [mm] 208 x 298

Modell styvt utlopp
Övrig utrustning Sil
Beställningsnummer 117-260-JY
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Artikelnr 145-220-JY Artikelnr 123-244-JY

Fat- och påfyllningstrattar

W Tratt av förzinkat stål med handtag och integrerad sil som rensar 
bort grova föroreningar

Påfyllningstratt med silinsats

Påfyllningstratt (Ø 160 mm) med sil 
och böjligt utlopp (Ø 38 mm), avtagbar

För doserad på- och 
avtappning av vätskor
W Idealisk för doserad påfyllning av små 

vätskemängder
W Tillverkad av förzinkat stål
W Med sil och flexibel slang, 300 mm lång
W Ø: 150 mm

Påfyllningstrattar
W Varmförzinkad tratt med styvt utlopp
W Ergonomiskt och säkert handtag

Trattar av plast

Trattsats
W Består av fyra plasttrattar med diameter 50, 75, 100 och 120 mm
W Perfekt för säker påfyllning av små vätskemängder i transport- eller 

doseringsbehållare samt för säker tömning från småbehållare till 
samlingsbehållare

W Perfekt för säker påfyllning av små vätskemängder i transport- eller doseringsbehållare 
samt för säker tömning från småbehållare till samlingsbehållare

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/tratt-av-bleckplat-med-silinsats-och-handtag-o-160-mm-145549/145549/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-forzinkat-stal-med-silinsats-och-handtag-200-mm-o-145548/145548/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-stal-varmforzinkad-med-handtag-o-200-mm-145545/145545/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-stal-varmforzinkad-med-handtag-o-240-mm-145546/145546/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plasttratt-med-integrerad-massingssil-o-160-mm-123247/123247/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plasttratt-med-integrerad-massingssil-o-195-mm-123248/123248/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plasttratt-med-integrerad-massingssil-o-235-mm-123249/123249/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plasttratt-med-bojd-utloppsror-och-massingsil-160-mm-o-123246/123246/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plasttratt-med-silinsats-och-flexibelt-utlopp-210-mm-o-145550/145550/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-med-flexibelt-utlopp-230-mm-o-117259/117259/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-idealisk-for-samlingsbehallare-117260/117260/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
ha

nt
er

in
g

BESTÄLL SAMTIDIGT

328

2

www.denios.se/shop

Fattrattar

Fattrattar av stål FALCON

volym [l] 30

Mått Ø x H (mm) 650 x 135
Beställningsnummer 123-242-JY
Tillbehör Plastlock för tratt
Beställningsnummer 240-014-JY

W För säker påfyllning av vätskor genom 2"-sprundhålet i 200-liters stålfat
W Stor fattratt i stabilt utförande av stål med högklassig pulverbeläggning
W Trattens volym (30 liter) gör det möjligt att snabbt fylla på även stora 

vätskevolymer
W Locket, som finns som tillbehör, skyddar fatets innehåll mot föroreningar
W Innermått Ø x H: 620 x 135 mm

Nivåmätare typ FS, för 60 och 200 liters 
fat med 3/4” gänga, lämplig för oljor, 
frostskyddsmedel, diesel och eldningsolja., 
Artikelnr 137-715-JY

Fattratt av polyeten (PE), FALCON

Fattratt Falcon Fattratt Falcon i kombination med lock (säljs separat)

W Säker påfyllning av 200-liters stålsprundfat och 220-liters L-ringfat av plast
W Små dosor och filter kan placeras ut för att droppa av utan problem
W Med integrerad utloppsanslutning för låsning av tratten i fatets sprundhål
W Med inläggbar sil av rostfritt stål

W Locket, som finns som tillval, skyddar fatets innehåll mot föroreningar.
W Tratt av polyeten i kompakt utförande
W Kan även fås i elektriskt ledande utförande (TÜV-testad, utan uttagbart 

filter)

Diameter [mm] 645 645

volym [l] 27 27
Antistatisk/ESD – avledande
Beställningsnummer 240-013-JY 241-917-JY
Tillbehör Plastlock för tratt Utförande som medger bortledning
Beställningsnummer 240-014-JY 241-918-JY

Plastlock för tratt

Artikelnr 240-014-JY

W När det inte används kan plastlocket 
bekvämt hängas upp på tratten

W även anpassat för fattratten av stål med 
art.nr 123-242

60- och 200-litersfat

se sidan

451

https://www.denios.se/fattratt-av-stal-falcon-30-l-123242/123242/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyeten-pe-falcon-for-rund-fattratt-o-645-650-mm-240014/240014/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-med-sil-240013/240013/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-med-sil-avledande-241917/241917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyeten-pe-falcon-for-rund-fattratt-o-645-650-mm-240014/240014/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyeten-pe-falcon-for-rund-fattratt-o-645-650-mm-elektriskt-ledande-241918/241918/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyeten-pe-falcon-for-rund-fattratt-o-645-650-mm-240014/240014/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

Låsbar tratt, elektriskt avledande (TÜV-godkänd), 
Artikelnr 186-546-JYArtikelnr 114-741-JY

Utförande med en adapter i 
rostfritt stål möjliggör en fast 
anslutning av tratten till fatets 
2"-sprundhål. Den fungerar 
samtidigt som anslutning 
för doppröret (vid påfyllning 
under ytan - se Tillbehör)

Förslutningsbar tratt som kan fås med eller utan sil, i 
elektriskt ledande version (TÜV-kontrollerad). (Ett lås 
ingår inte i leveransen.)

Låsbar tratt med adapter Tratt med extra stor volym, med eller utan sil.

Tratt med adapterTratten finns med och utan sil

Artikelnr 114-755-JY

Dopprör för alla fattrattar med 
adapter

W För säker påfyllning med fallande 
stråle, t.ex. av brandfarliga vätskor

Tillverkad av miljövänlig polyeten utan skarvar och täcker hela fatets yta. Fattratten, som finns i runt utförande eller med bikakemönster, 
gör det möjligt att fylla på 200-litersfat utan problem. Det går även att ställa burkar eller filter för droppuppsamling på den profilerade ytan.

Artikelnr 114-753-JY

volym [l] 5

Mått Ø x H (mm) 580 x 115 605 x 145 580 x 115 605 x 145 580 x 93 605 x 125

Utförande utan lock med lock Utförande som medger 
bortledning, med lock utan lock med lock Utförande som medger 

bortledning, med lock utan lock med lock Utförande som medger 
bortledning, med lock

Typ utan sil Med sil Med adapter 2“-gänga
Beställningsnummer 114-741-JY 114-745-JY 186-546-JY 114-747-JY 114-751-JY 186-547-JY 114-749-JY 114-753-JY 186-548-JY

W Täcker fatets hela yta
W Burkar eller filter kan ligga på profilytan för att droppa av
W Av kemikalieresistent polyeten (PE)
W Med urtag som gör det möjligt att använda en nivåindikering 

(för fattrattar utan lock)
W Kan levereras med eller utan lock
W Fattrattar med lock kan även fås i elektriskt ledande 

utförande

W Perfekt för enkel fyllning av 200-liters stål- och plastfast samt fat med sprundhål eller lock

FALCON fattratt, bikakemönster

FALCON fattratt – rund

Fattratt av polyeten (PE), FALCON

volym [l] 22

Mått Ø x H (mm) 690 x 200 690 x 230 690 x 190 690 x 200 690 x 230 690 x 190 690 x 230 690 x 190
Typ utan sil Med sil Med adapter 2“-gänga

Utförande utan lock med lock Utförande som medger 
bortledning, med lock utan lock med lock Utförande som medger 

bortledning, med lock utan lock med lock Utförande som medger 
bortledning, med lock

Beställningsnummer 114-877-JY 114-879-JY 157-306-JY 114-878-JY 114-880-JY 157-307-JY 114-881-JY 114-882-JY 157-311-JY

W Idealisk för smidig påfyllning av 200-liters stålfat

https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-114741/114741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-med-lock-ledande-186546/186546/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-med-adapter-och-lock-114753/114753/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-114741/114741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-med-lock-114745/114745/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-med-lock-ledande-186546/186546/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-med-sil-114747/114747/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-med-sil-och-lock-114751/114751/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-med-sil-och-lock-ledande-186547/186547/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-med-adapter-114749/114749/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-med-adapter-och-lock-114753/114753/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-5-l-med-adapter-och-lock-ledande-186548/186548/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-22-l-114877/114877/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyetylen-pe-utan-skarvar-med-lock-bikakeformad-22-liter-114879/114879/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-22-l-med-lock-ledande-157306/157306/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-22-l-med-sil-114878/114878/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyetylen-pe-bikakeformad-22-liter-med-sil-och-lock-114880/114880/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyetylen-pe-med-sil-och-lock-elektriskt-ledande-157307/157307/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-22-l-med-adapter-114881/114881/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyetylen-pe-med-adapter-och-lock-22-liter-bikakeformad-114882/114882/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattratt-av-polyeten-pe-falcon-22-l-med-adapter-och-lock-ledande-157311/157311/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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IBC-tratt av polyeten (PE), rund FALCON

BESTÄLL SAMTIDIGT

IBC-tratt av polyeten (PE), kantig FALCON

Utförande Rund

Utvändiga mått B x D x H [mm] 690 x 820 x 200
volym [l] 30
Beställningsnummer 243-312-JY

W Tratt för IBC av standardtyp
W För säker uppsamling och avtappning av vätskor
W Utloppsöppning Ø ca 100 mm
W Stor utloppsöppning (145 mm) med integrerad 2" anslutning för nivåindikator (tillval)
W Tillverkad av kemiskt mycket beständig polyeten (PE)
W Vask med avställningsytor på sidorna

Fler modeller hittar du online 
i shopen!

www.denios.se/shop

Tratt för IBC

Öppnare för IBC-lock
W ringnyckel för bekväm öppning 

av IBC-skruvlock
W av förzinkat stål
W Finns i 2 storlekar

DN 150, 
Artikelnr 185-786-JY

DN 225, 
Artikelnr 185-787-JY

Utloppsförlängning för IBC
W Längd (mm): 250

Artikelnr 117-254-JY

Tratt för IBC, rund

IBC-trattarna nås enkelt från alla sidor 
för smidig och snabb påfyllning av små 
behållare.

Tratt för IBC, kantig

W För säker uppsamling och avtappning av vätskor
W Finns även i antistatiskt utförande
W Tratt för IBC av standardtyp
W Tillverkad av kemiskt mycket beständig polyeten (PE)
W Underlättar ren påfyllning av vätskor, även i större mängder
W Stor utloppsöppning (Ø 145 mm) med integrerad 2" anslutning för nivåindikering 

(tillval)
W Välvd botten – vätskan rinner ut helt
W Vask med avställningsytor på sidorna, t.ex. för IBC-lock, locköppnare, handskar 

etc.

se side

76

Uppsamlingskärl för IBC, 
base-line av polyeten (PE) 

Utförande kantig

Utvändiga mått B x D x H [mm] 790 x 730 x 175
Utförande ej avledande elektriskt avledande
volym [l] 15 15
Beställningsnummer 218-986-JY 230-342-JY

https://www.denios.se/tratt-for-ibc-av-polyeten-pe-falcon-30-l-utloppsoppning-o-100-mm-243312/243312/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-for-ibc-av-polyeten-pe-bla-oppning-145-mm-218986/218986/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-trichter-elektr-ableitfahig-230342/230342/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ AB 10-E AB 10-L AB 30-V AB 60-V

Lämpar sig för 10-litersdunk 10-litersdunk 20-/30-litersdunk 60-litersdunk

Utvändiga mått B x D x H [mm] 350 x 330 x 570 350 x 330 x 570 410 x 545 x 1015 500 x 580 x 1390
Material Rostfritt stål stål stål stål
Yta – lackerat förzinkat förzinkat
Beställningsnummer 136-491-JY 136-492-JY 122-918-JY 123-547-JY

331
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Fatkil av 
polyeten

Utvändiga mått B x D x H [mm] 217 x 214 x 97
Beställningsnummer 114-894-JY

Artikelnr 123-547-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Dunktipp

W Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)

W Hjulsats för typ AB 30-V/60-V, 
Artikelnr 122-965-JY

W säker upptagning av dunkar i den svängbara korgen
W enkel och exakt dosering genom att behållaren vrids med tippstången
W som tillval finns droppkar som skyddar miljön mot föroreningar, passande 

för avtappningsbockar av typ AB 30-V och AB 60-V
W Hjulsats  som tillbehör, bestående av 4 hjul, varav 2 kan bromsas, till typ 

AB 30-V och AB 60-V

Avtappningsbock typ AB 
30-V (droppkar, se tillbehör)

Dunktipp AB 10-E av rostfritt stål, lämpligt 
som hjälpmedel ståendes på golv eller 
monterat på vägg., Artikelnr 136-491-JY

Dunktipp typ AB 10-L, för 
montering på vägg eller att ställa 
på golvet, 
Artikelnr 136-492-JY

Dunktipp typ AB 30-V (hjul, se tillbehör), 
Artikelnr 122-918-JY

Dunktipp typ AB

Fatkil av polyetylen (PE)

Fatkil, Artikelnr 114-894-JY

W Idealisk för användning inom industrin, på verkstäder och i 
laboratorium

W Underlättar tömning av plastdunkar

W Gör det möjligt att ställa 200 liters stål- och plastfat snett
W Optimal tömning av fatet är möjlig med hjälp av pump

För beställning ring: 036-39 56 60

Flyttbara 
uppsamlingskärl se side

32

https://www.denios.se/avtappningsbock-typ-ab10-e-av-rostfritt-stal-for-10-litersdunkar-136491/136491/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbock-typ-ab10-l-av-stal-lackerad-for-10-liters-dunkar-ral5010-136492/136492/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbock-typ-ab30-v-av-stal-forzinkad-for-20-30-litersdunkar-122918/122918/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbock-typ-ab60-v-av-stal-forzinkad-for-60-litersdunkar-123547/123547/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkil-av-polyetylen-pe-for-optimal-fattomning-114894/114894/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbock-typ-ab60-v-av-stal-forzinkad-for-60-litersdunkar-123547/123547/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbock-typ-ab10-e-av-rostfritt-stal-for-10-litersdunkar-136491/136491/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbock-typ-ab10-l-av-stal-lackerad-for-10-liters-dunkar-ral5010-136492/136492/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningsbock-typ-ab30-v-av-stal-forzinkad-for-20-30-litersdunkar-122918/122918/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkil-av-polyetylen-pe-for-optimal-fattomning-114894/114894/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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1. Säker arbetsmiljö 

2. Säkra produkter enligt Maskindirektivet

W Arbetsmiljölagen (AML)
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och 
andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens 
verksamhet. 

W Arbetsutrustning
Arbetsutrustning som exempelvis Fatlyft, gaffellyftvagn eller 
lyfthjälp och tillbehör, som möjliggör lastning och lossning samt 
transporter av stora, tunga och skrymmande gods mellan lastbil 
och truck, vidare genom de olika nödvändiga arbetsprocesserna.  
Lyftanordningar och lyftredskap ska vara CE-märkta 

W Hjälpmedel 
Dessa inkluderar fatvagn, gasflaskvagn, transportvagn
och andra enheter som används vid interna transporter.
Dessa hjälpmedel måste vara utformade så att risker för ofta 
förekommande förslitningsskador och exempelvis ryggskador 
minskar. 

W CE-märkning för arbetsutrustning
Produktion, dokumentation, import, driftsättning och användning av 
maskiner omfattas av direktivets krav på CE- märkning som gäller i 
hela det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

W Produkter
som används för att lyfta laster, omfattas av maskindirektivet (MD).
Maskindirektivet 2006/42 / EG från 2009.12.29. Maskindirektivets 
krav implementeras i svensk lagstiftning genom arbetsmiljöverkets 
föreskrifter, den föreskrift som behandlar säkerhet för maskiner 
heter AFS 2008:3 Föreskrifterna om maskiner gäller för maskiner, 
utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, 
kättingar, linor, vävband med mera. Reglerna gäller för produkter 
som används yrkesmässigt såväl som privat.

Produkter med denna etikett är i enlighet med det uppdaterade
ATEX-direktivet 2014/34 / EU certifierade för användning i
riskområden (till exempel för zon 1 och 2) i enlighet med respektive 
bruksanvisning / Försäkran om överensstämmelse.
För produkter som inte omfattas av ATEX-direktivet, kan
producent möjligen, som en del av en tillverkardeklaration, avgöra 
lämpligheten för riskområden.

3. Ex-klassad enligt ATEX-direktiv

Fatkärra

Fattång och 

gripklo

på sidan

342

Fatrullare av 

stål eller plast

Fatlyftare och till-

behör till gaffeltruck

på sidan

334

på sidan

344

på sidan

345

Transport
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och hantering av 
fat och annat gods

Transportvagnar

Palltruck och lyftbord

Fatyft, manuell eller

elektrohydrauliskt

på sidan

550

på sidan

350

på sidan

568
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Artikelnr 148-431-JYArtikelnr 171-741-JY Artikelnr 189-634-JY
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Typ DT1 / 60 DT 1 / 200 DT 2 DT 3 DT 4 DT 5

Utförande med dragstång Standard med oljetätt kar Med tippmekanik av rostfritt stål Förhöjd bärförmåga
Total bärförmåga [kg] 100 350 300 350 350 500
Ø invändig [mm] 400 610 610 610 610 610
Höjd [mm] 135 125 185 145 165 165
Antal rullar 4 4 4 4 4 8
Ø rulle [mm] 60 75 75 75 80 100
Beställningsnummer 171-741-JY 148-431-JY 189-637-JY 189-634-JY 189-635-JY 189-636-JY

Fatrullare

Fatrullare av stål och rostfritt stål

W Inklusive dragstång för enkel och 
ergonomisk hantering

W Med 4 stabila krokar som håller fatet 
ordentligt på plats

W  För 200/220-litersfat
W Mekanism med pedal för enkel tippning av 

fatet, perfekt för exempelvis resttömning 
med en pump

W Stålkonstruktion i robust pulverbeläggning 
RAL 5010 (blå)

W 500 kg bärkraft
W Stabil stålkonstruktion, pulverbelagd i blått 

(RAL 5010)

W Kanthöjd 80 mm
W Pulverbelagd i blått (RAL 5010)

W För enkel transport av 200-litersfat och fat 
av rostfritt stål

W Lämpar sig särskilt väl för t.ex. livsmedels- 
och läkemedelsindustrin

W Lätt och snabb att rengöra

W Praktisk transport av stående 60-/200-/220-litersfat av stål eller plast
W Med extrautrustning – praktisk vid många tillfällen

W För 60 liters stålfat W För 200-liters stålfat och 220-liters 
plastfat

W Tippbar fatrullare av stål

W Med oljetätt svetsat, slutet kärl W Fatrullare i rostfritt stål W Den robusta fatvagnen för extra tunga 
stålfat

Fatrullare DT 1 / 200, av stål, 
för 200/220-litersfat.

Fatrullare DT 1 / 60, av stål, för 60-litersfat, 
inkl. dragstång.

https://www.denios.se/fatgreppare-for-ett-fat-a-60-liter-med-dragstang-och-4-lophjul-171741/171741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatrullare-av-stal-lackerad-i-ral-5010-bla-for-200-litersfat-med-4-lophjul-148431/148431/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-av-stal-for-200-litersfat-med-tippmekanik-4-lophjul-bla-189634/189634/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatgreppare-for-ett-fat-a-60-liter-med-dragstang-och-4-lophjul-171741/171741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatrullare-av-stal-lackerad-i-ral-5010-bla-for-200-litersfat-med-4-lophjul-148431/148431/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-med-oljetatt-kar-av-stal-for-200-litersfat-4-lophjul-bla-189637/189637/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-av-stal-for-200-litersfat-med-tippmekanik-4-lophjul-bla-189634/189634/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-av-rostfritt-stal-for-200-litersfat-med-4-lophjul-189635/189635/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-hd-heavy-duty-av-stal-for-200-litersfat-barformaga-500-kg-8-lophjul-bla-189636/189636/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Lämpar sig för Stålfat med falsar Stålfat med lock L-ringfat av plast

Normalversion

Vikt: 7 kg

Beställningsnummer 115-247-JY 115-248-JY 115-249-JY
Ex-utförande

Vikt: 9 kg

Beställningsnummer 133-762-JY 133-761-JY 133-717-JY

Typ DT 6

Utförande Ej ledande Elektriskt ledande
Total bärförmåga [kg] 450 450
Ø invändig [mm] 840 840
Höjd [mm] 123 123
Beställningsnummer 115-199-JY 127-147-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Fatrullare

Rullvagn för säkerhetsfat typ DT6

Fatgreppare

Fatgreppare för L-ringfat av plast

Fatgreppare för falsade stålfat

W inställbar från Ø 680 till 840 mm
W av förzinkat stål
W lätt att flytta med fyra svängbara hjul

W Gripmekanismen med spännanordning 
är anpassad till stålfat med falsar och 
spänningslock samt 220-liters ringfat av plast

W Ex-utförande: Rostfritt stål, handtag i förzinkat 
stål

W för säker transport av 200-liters stålfat samt bärgnings- och säkerhetsfat

W fatgreppare för ökad säkerhet vid manuell fathantering
W Finns även i en version för Ex-zoner

Kan även fås i elektriskt ledande 
utförande (lämplig för användning 
i explosionsfarliga områden vid 
ändamålsenlig användning)

https://www.denios.se/fatgripare-for-stalfat-115247/115247/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatgripare-for-stalfat-med-lock-115248/115248/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatgripare-for-l-ringfat-av-plast-115249/115249/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=133762
https://www.denios.se/search?query=133761
https://www.denios.se/search?query=133717
https://www.denios.se/fatvagn-av-stal-justerbar-for-200-litersfat-sakerhets-och-bargningsfat-115199/115199/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-dt-6-lasbar-127147/127147/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 195-075-JY

Fat-“CADDY“ av stål

Typ POLY200 E POLY200 D POLY200 S

Utförande Utan dragstång Med dragstång inbyggd skjutbygel

Total bärförmåga [kg] 300
ej ledande, blå

Beställningsnummer 181-868-JY 181-867-JY 181-869-JY
elektriskt avledande, svart

Beställningsnummer – – 181-870-JY

Väggen med integrerad skjutbygel och 
förvarningsfack för smådelar ger ett extra 
stänkskydd.

Fatrullare

Fatvagn av PE Poly200

W av miljövänlig, genomfärgad polyeten (PE)
W integrerat droppkar med 5 liters uppsamlingsvolym
W Lätt transport med 4 löphjul av polyamid (Ø 80 mm)
W Med profilerad botten för god stabilitet under 

transporten
W finns i 3 utföranden

Artikelnr 181-869-JY

Fatvagn av plast Poly200 E.

Fatrullare av PE med 
dragstång, typ Poly200 D.

W Tillräckligt låg för att kunna köra under ett fat 
och lyfta det

W Enkel transport av 200-liters stålfat
W Den kombinerade dragstången och hävarmen 

garanterar säker tippning och bekväm 
transport av fatet

W Bärförmåga: 250 kg

W Fatrullare i hög kvalitet med droppkar
W Idealisk för för 200-liters stålfat och 220-liters plastfat
W vätsketät, korrosionsfri och mycket resistent mot syra och bas

W Fat-”Caddy” för snabb uppställning av fat utan extra hjälpmedel

Poly200 kan även fås i elektriskt 
ledande utförande (lämplig för 
användning i explosionsfarliga 
områden)

Fat-Caddy med kombinerad drag- och lyftstång för 
säker lyftning av fatet samtidigt som Caddyn skjuts 
under samt för bekväm transport.

PE-fatrullare Poly200 S, även fat med frätande kemikalier transporteras säkert.

En säkringskrok 
förhindrar att fatet 
glider när det trycks 
upp.

https://www.denios.se/fatvagn-poly200-e-av-polyetylen-pe-2-bockrullar-2-lophjul-bla-181868/181868/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-poly200-d-av-polyetylen-pe-med-dragstang-2-bockrullar-2-lophjul-bla-181867/181867/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-poly200-s-av-polyetylen-pe-med-integrerad-skjutbygel-bla-181869/181869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-poly200-s-av-polyetylen-pe-avledande-inkl-duk-med-integrerad-skjutbygel-181870/181870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-poly200-s-av-polyetylen-pe-med-integrerad-skjutbygel-bla-181869/181869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 100-188-JYArtikelnr 115-186-JYArtikelnr 115-213-JY

Artikelnr 115-239-JY
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 130-506-JY

Dunktippare

Fattippare inkl. hävstång

Fat- och behållartransport 

Dunktippare i varmförzinkat 
utförande, Artikelnr 130-362-JY

Uppsamlingskärl FK20 för säker lagring, 
mått B x D x H (mm) 1640 x 430 x 340, 
uppsamlingsvolym: 200 liter, 
Artikelnr 115-237-JY

Rullar för enkel vändning av fat Surrningsrem för säker transport 
av fat

Droppkar för avtappning, mått 
B x D x H (mm): 450 x 295 x 125

Dunktippare typ BK 2-60 i 
varmförzinkat utförande, inkl. 
PE-uppsamlingskärl

Fattippare inkl. hävstång

W för enkel hållning och transport av en stående 
60-liters plastdunk

W kan läggas ned för avtappning
W Utvändiga mått B x D x H (mm): 620 x 680 x 950
W Med det medföljande plastuppsamlingskärlet på 

60 liter kan dunktipparen bilda en kompakt enhet 
– rekommenderas för regelbundna tömningar.

W Mått B x D x H (mm): 665 x 925 x 600 (utan stång)
W Belastning: 350 kg
W Vid långvarig lagring på fattipparen rekommenderar 

vi vårt uppsamlingskärl FK 20 som fattipparen kan 
köra över.
Uppsamlingskärlet ingår i satsen.

Den mobila fattipparen tar ett stående 200-litersfat. Fatet läggs i vågrät position över stödbygeln med hjälp av 
fattipparens hävarm. Nu kan fatet köras till lagerplatsen. Där sker avtappningen. Det utdragbara droppkaret 
skyddar omgivningen mot nedsmutsning.

Fattippare, komplett med hävstång, 
rullar och uppsamlingskärl

W Kan lätt och säkert hantereras av en person

För beställning ring: 036-39 56 60
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Optimerad och enkel fathantering med 
betydligt mindre ansträngning!

Utförande som medger bortledning Standardversion

Typ FKR-S2 FKH FKR-S2 FKH

Däck Massivgummi EL Massivgummi Luft Massivgummi
Total bärförmåga [kg] 300
Utvändiga mått B x D x H [mm] 730 x 570 x 1590 650 x 600 x 1415 730 x 545 x 1600 730 x 520 x 1600
Beställningsnummer pulverlackerad 180-863-JY 180-861-JY 164-364-JY 164-362-JY 164-355-JY
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Fatkärra typ FKR-S2 och FKH 

Fatkärra typ FKH

Fatkärra typ FKR-S2

Fatkärra FKR-S2, pulverlackerad i RAL 5010 
med 2 stödhjul, hjul av massivt gummi, 
Artikelnr 164-364-JY

W Fatkärra med massiva gummidäck för säker transport och fyllning av 
200-liters fat med stål- och plastlock

W För tippning och bekväm transport
W Enkel och säker fästning av fatet med säkringskrok
W Även lämplig som avtappningsstation
W Stora massiva gummihjul, perfekt även på ojämna underlag

W Varmförzinkad eller med robust pulverlackering RAL 5010 (blå)
W Enkel hållning av fatet med spännband och säkringskrok
W Två stödhjul ger högre säkerhet
W Med fatkärran kan 200-litersfat ställas ned på 

uppsamlingskärl (max. karhöjd 260 mm)
W Välj mellan antingen luft- eller gummidäck,

Fatkärra FKH, med utfällbara fotstöd för stabilitet, 
Artikelnr 164-355-JY

W För säker och bekväm transport även över längre sträckor
W För 200 liters lockfat av stål och plast
W Med utfällbart, fjädrande fotstöd för säker, platsbesparande lagring

Kan även fås i elektriskt ledande utförande (lämplig för användning i ex-zoner vid ändamålsenlig användning).

Lämplig också som 
påfyllningsstation

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/fatkarra-fkr-s2-av-stal-blalackerad-massiva-gummidack-2-stodhjul-for-200-220-l-fat-el-ledande-180863/180863/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkarra-fkh-av-stal-blalackerad-massiva-gummidack-for-200-220-litersfat-elektriskt-ledande-180861/180861/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkarra-fkr-s2-av-stal-blalackerad-massiva-gummidack-2-stodhjul-for-200-220-litersfat-164364/164364/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkarra-fkr-s2-av-stal-blalackerad-luftdack-med-2-stodhjul-for-200-220-litersfat-164362/164362/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkarra-fkh-av-stal-blalackerad-massiva-gummidack-for-200-220-litersfat-164355/164355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkarra-fkr-s2-av-stal-blalackerad-massiva-gummidack-2-stodhjul-for-200-220-litersfat-164364/164364/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkarra-fkh-av-stal-blalackerad-massiva-gummidack-for-200-220-litersfat-164355/164355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Med uppsamlingskärl 
(se Tillbehör) även lämplig 
som påfyllningsstation.

För frekvent manuell fattransport – 
ergonomisk fatkärra Secu 
Comfort:

Optimerad och enkel fathantering med betydligt mindre 
ansträngning!

Artikelnr 115-243-JY

Utförande som medger bortledning Standardversion

Typ FKZ BK-60 FKZ BK-60 FKZ

Däck Massivgummi EL Massivgummi Luft
Total bärförmåga [kg] 300 120 300 120 300
Utvändiga mått B x D x H [mm] 695 x 650 x 1415 470 x 530 x 1160 730 x 565 x 1580 470 x 530 x 1160 730 x 565 x 1580
Beställningsnummer varmförzinkat – 181-315-JY – 115-243-JY 115-246-JY –
Beställningsnummer pulverlackerad 181-268-JY 181-316-JY 164-371-JY 164-368-JY – 164-370-JY

Optimerad och enkel fathantering med betydligt mindre 
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Transporthjälpmedel

Fatkärra typ FK, för stål och plastfat

Dunkkärra typ BK-60

W med fotplatta och surrningsrem för säker transport och för 
avtappning

W Lämplig för 30- och 60-liters dunkar samt för 60 liters stål- och plastfat
W Som tillval finns extra säkerhetskedja som garanterar säker transport 
W Hjuldiameter: 200 mm

Säkringskedja för 33 kg 
flaska

W Transportsäkring för 33 kg 
gasflaskor

Fatkärra FKZ, pulverlackerad i RAL 5010, 
luftfyllda däck, Artikelnr 164-370-JY

W Med luft- eller gummidäck, hjuldiameter: 350 mm
W för transport och avtappning av stål- och plastfat på 60–220 liter

Artikelnr 133-938-JYPolySafe-kar typ PSW 6.2 utan galler att ställa 
behållare direkt i, Artikelnr 107-262-JY

Kan även fås i elektriskt ledande utförande 
(lämplig för användning i explosionsfarliga 
områden vid ändamålsenlig användning).

Det hopfällbara fotstödet förhindrar att 
fatkärran tippar av misstag.

Varmförzinkat utförande, massiva gummidäck, 
(utan säkringskedja) (luftdäck se tabell)

DENIOS-
garanti 5 år 

För beställning ring: 036-39 56 60

se sidan

340

https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-for-1-flaska-massiva-gummidack-115243/115243/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-forzinkad-massiva-gummidack-for-forp-pa-upp-till-60-liter-elektriskt-ledande-181315/181315/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-for-1-flaska-massiva-gummidack-115243/115243/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-for-1-flaska-luftdack-115246/115246/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkarra-fkz-av-stal-blalack-mass-gummidack-fotplatta-och-surrband-for-60-200-l-fat-ex-vers-181268/181268/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-av-stal-blalackerad-massiva-gummidack-for-forp-pa-upp-till-60-liter-el-ledande-181316/181316/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkarra-fkz-av-stal-blalackerad-massiva-gummidack-fotplatta-och-surrband-for-60-200-litersfat-164371/164371/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-av-stal-blalackerad-massiva-gummidack-for-forpackningar-pa-upp-till-60-liter-164368/164368/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkarra-fkz-av-stal-blalackerad-luftdack-fotplatta-och-surrningsrem-for-60-200-litersfat-164370/164370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatkarra-fkz-av-stal-blalackerad-luftdack-fotplatta-och-surrningsrem-for-60-200-litersfat-164370/164370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskedja-for-bk-60-for-33-litersflaskor-133938/133938/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-60-liter-for-kannor-och-dunkar-classic-line-av-pe-direkt-istallning-107262/107262/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Secu Plus - det perfekta 
komplementet till fatvagn 
Secu Comfort

340

2

www.denios.se/shop

Typ Secu Comfort Secu Plus

Utförande Standardversion Utförande som medger 
bortledning Standardversion

Total bärförmåga [kg] 350
Färg orange röd orange
Beställningsnummer 243-307-JY 250-280-JY 251-170-JY

PAKETPRIS
Den prisvärda kombinationen Secu 
Comfort + Plus, 
Artikelnr 257-452-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Mer ergonomi - bättre än vad 
arbetsmiljölagen föreskriver! 
Finns även i bortledande 
version för explosionsfarliga 
miljöer!

enkel lutning med hjälp av 
avrullningsbygel och ställbar hävstång

säker avtappning med karet för småbehållare 
(se tillbehör), max. påfyllningshöjd 350 mm.

DENIOS-
garanti 5 år 
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Alla produktdetaljer och 
fördelar ser du i vår film!

denios.shop/se-secucomfort

Transporthjälpmedel

Fatkärra SECU Comfort

W kan användas för 60-till 220-liters stål- och plastfat
W enkel upptagning och transport även av stora och tunga fat — ingen andra 

person behövs
W Fatet behöver inte tippas eller köras under
W stabil, slitstark konstruktion i stål och rostfritt stål med högkvalitativ pulverlack

Fatkärra Secu komfort, 
med massia gummihjul, 
kapacitet 350 kg

Eftersom det kräver minimal ansträngning kan alla personer lyfta 
upp fyllda fat på upp till 220 liter och även transportera dessa längre 
sträckor utan att det påverkar hälsan.

för enkel tippning av fatet till vågrät 
position - för vidare transport samt för 
lagring och avtappning.

Fattippare Secu Plus

Artikelnr 251-170-JY

W Uppfyller de högsta kraven på säkerhet och ergonomi vid täta manuella fattransporter (upp till 
40 gånger per dag enligt arbetskyddsriktlinjerna).

W stor förzinkad plattform för säker 
avställning av fatet med fatvagnen 
Secu Comfort

W ekonomiskt, enkelt och snabbt

Ergonomisk fattippare Secu Plus, med 
stor plattform och kedja för säker 
fathantering

Rullar för enkel vändning av fat, 
Artikelnr 115-213-JY

Småbehållarkar för avtappning

Artikelnr 243-475-JY

Secu Comfort, röd i elavledande 
utförande. Lämplig för Ex-zon 1, 
2 IIA, IIB.

W för 200-/220-liters stål- och plastfat
W justerbar spak med 3 funktioner: tilt/

skjutbygel/stabilisering t.ex. för avtappning
W tillverkad av stål med högkvalitativ pulverlack
W 2 löphjul med lås (Ø 125 mm) och 2 fasta hjul 

(Ø 160 mm), massivt gummi, rullagrade

https://www.denios.se/fatkarra-secu-comfort-pulverlackerat-stal-massiva-gummidack-for-fat-av-stal-plast-243307/243307/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-secu-comfort-pulverlackerat-stal-for-fat-av-stal-plast-avledande-250280/250280/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattippare-secu-plus-med-havarm-pulverlackerat-stal-for-stal-plastfat-251170/251170/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fattippare-secu-plus-med-havarm-pulverlackerat-stal-for-stal-plastfat-251170/251170/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-32-liter-base-line-av-pe-for-kannor-och-dunkar-direkt-istallning-243475/243475/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 128-406-JY

W Förenar palltruckens komfort med 
fattransportvagnens funktioner

Artikelnr 158-052-JY
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För beställning ring: 036-39 56 60

Fatlyftar

Fattruck för 200 l-stålfat
W För enkel lyftning resp. avställning och transport av ett 

200-litersfat på plant underlag
W Bärförmåga: 350 kg
W Smidig styrning av alla funktioner med en spak
W I nedsänkt läge är klämmorna öppna och griper tag i stålfatet.
W Klämmorna stängs automatiskt runt fatet vid lyft.
W Hjul av nylon
W Pulverbelagd i blått (RAL 5010)

Fattruck för 200 l-stålfat, 
lastkapacitet: 350 kg

Fattransportlyft typ FTH 1

Fatkärra FTH 1 för stålfat, 
bärförmåga 200 kg

W Förenar fatkärrans funktioner med fatlyftarens egenskaper
W Stabil stålrörsram med stativ, handtag och rullagrade hjul
W Med höjdjusterbar säkerhetsgripare för fixering av fatet på chassit
W Ytterligare ett hållarsystem låser fast uppsamlingskärlen under det gasfjäderstödda lyftet
W Lämplig för karhöjder på maximalt: 365 mm
W 2 stora gummihjul (med kullager) diameter 250 mm

W Möjliggör bekväm nedsättning av 50–200 liters sprundhålsfat av stål på uppsamlingskärl

2 extra krokar förankrar transportlyften i 
uppsamlingskärlet för säker nedsättning av kärlet.
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Artikelnr 115-197-JY
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FAVORIT
Artikelnr 115-256-JY

Artikelnr 115-266-JY

Fatlyftare

Fattång typ FZ 600

Fatupphängning med manschett

 W För vertikal lyftning och transport av 200-liters stålfat med fals 
eller spännring

 W Även lämpliga för användning vid tätt stående fat eller vid 
bestyckning av säkerhets- och T-Code-bärgningsfat

 W Med robust pulverbeläggning, blå (RAL 5010)
 W Bärförmåga: 350 kg
 W Vikt: 10 kg

Lämpar sig särskilt för transport av stående, egenstabila 
öppna eller slutna metallfat med kant. Manschetten läggs 
runt fatet under kanten och fästs säkert mot fatkanten med 
hjälp av en spännspak. Bredden kan regleras med hjälp av 
en ställskruv.

 W Fatdiameter: 560–610 mm
 W Bärförmåga: 300 kg
 W Vikt: 10 kg

För vertikal lyftning av 200-liters falsade stålfat. Även öppna 
fat kan transporteras eftersom de hela tiden befinner sig i 
lodrätt läge. Pulverbelagd i blått (RAL 5010)

Fattång typ FZ-S

 W Bärförmåga: 350 kg
 W Vikt: 8 kg

 W perfekt när faten står tätt ihop

Fatet greppas bara i en sida, 
därför kan fattång FZ-S utan 
problem användas även för 
flera fat som står tätt ihop.
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KUNDFAVORIT
Artikelnr 164-398-JY

Artikelnr 115-188-JYArtikelnr 164-399-JY

MULTITALANGEN SOM LÖSER MÅNGA UTMANINGAR!

343

2Fatlyftare

Fatupphängningar typ FGVFattång typ FZ 500-H, 
pulverlackerad
W För horisontell lyftning och 

transport av 200-liters stålfat med 
fals eller spännring

W Utrustad med en låsanordning
W Bärförmåga: 350 kg
W Vikt: 8 kg

W För lyft och transport av liggande 
60- och 200-liters falsade stålfat

W Stabil kedjekonstruktion med 2 
specialgripkrokar för greppning 
av fatet

W Bärförmåga: 300 kg
W Vikt: 4 kg

Fattång

W För lyft och transport av liggande eller stående 60- 
och 200-liters falsade stålfat

W Stabil kedjekonstruktion med specialgripkrokar för 
greppning av fatet

W Även lämpliga för användning vid tätt stående fat 
eller vid bestyckning av de gula säkerhetsfaten

W Bärförmåga: 500 kg
W Vikt: 2,2 kg

Fattång.

W perfekt även när man ska ställa upp ett liggande fat

W Tar upp stående och liggande fat

bekväm uppställning av 
liggande fat

För beställning ring: 036-39 56 60
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 115-187-JY

Artikelnr 157-584-JY

Artikelnr 164-641-JY
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Fatgreppare typ P 360

Fatlyftare

Fatupphängning FGH

Gripklo typ P 400

 W För vertikal lyftning och transport 
av 200-liters stålfat och 220-liters 
L-ringfat av plast

 W Med robust pulverbeläggning, blå 
(RAL 5010)

 W Höjd: 350 mm
 W Bärförmåga: 350 kg
 W Vikt: 5 kg

 W För vertikal lyftning och transport av 
110-/220-liters L-ringfat av plast och 
60-/200-liters falsade stålfat

 W Stabil kedjekonstruktion med 
specialgripkrokar för greppning av 
fatet

 W Bärförmåga: 300 kg
 W Vikt: 4 kg

 W Enligt SS-EN 818-4, hållfasthetsklass 8 med var sin upphängnings- 
och kopplingslänk samt säkerhetskrokar

 W Längd: 1000 mm 
Bärförmåga: 1120 kg

För infästning mot gaffelklorna. På karbinhaken kan man hänga 
upp kedjor eller fattänger och transportera dem säkert.

 W Bärförmåga: 2000 kg
 W En klämskruv för fastsättning på gafflar
 W Mått, gaffelficka B x H (mm): 170 x 70
 W Längd (mm): 500 (DZ)/220 (EZ)
 W Centrumavstånd typ DZ (mm): 190

Truckkrokar

Upphängningskedja

Gaffelkrok typ EZ för upptagning med hjälp 
av en gaffelklo, vikt: 11 kg, 
Artikelnr 115-189-JY

Artikelnr 137-691-JY

Gaffelkrok typ DZ för upptagning med 
hjälp av båda gaffelklorna, vikt: 29 kg, 
Artikelnr 115-190-JY

Spännklogripare typ P 400, 
varmförzinkat utförande

 W För vertikal lyftning och transport av 120-liters lockfat av plast
 W Enkel montering tack vare den självlåsande klingan
 W Upplåsning med hjälp av styrstången
 W Galvaniskt förzinkad
 W För fatdiameter: 395 mm
 W Bärförmåga: 360 kg
 W Höjd: 370 mm
 W Vikt: 7 kg

 



Ke
m

ik
al

ie
ha

nt
er

in
g

Artikelnr 115-250-JY

Artikelnr 164-392-JY Artikelnr 115-258-JY
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2Fatvändare

Fatvändtång typ HWFatvändtång typ FW-N

Fatvändtång

W För vertikal och horisontell lyftning och transport av 200-liters stålfat med 
fals eller spännring

W Lyftning, vridning och tömning av fat
W Spännband för säker fastspänning av fatet
W Fatet kan låsas i både vertikalt och horisontellt läge
W Vridområde: >360°
W Med robust pulverbeläggning, blå (RAL 5010)

W Vid lyft greppas och hålls fatet mycket säkert
W För säkert grepp är klorna försedda med gummibeläggning
W Faten kan vändas i griparen för påfyllning eller tömning.
W Vridområde: >360°
W Bärförmåga: 300 kg

Varmförzinkat utförande

W Lyftning, vridning, tömning av fat
W Faten kan tas upp från valfritt läge
W För transport, vändning/tippning av stabila stålringförstärkta 

eller falsade fat
W Lämpligt för fat med diameter: 400 till 620 mm
W Faten kan föras till önskat läge med hjälp av en självlåsande 

snäckväxel
W Kan utan problem även användas för bulkgods
W Vridområde: >360°
W Orange lackering i hög kvalitet

pulverlackerad i blått (RAL 5010)

W Med saxgripare för vertikal eller horisontell lyftning och transport 
av 200-liters fat med fals eller krampor

passar tillsammans med 
både truck och kran

Vy framifrån: Vy från sidan:

För beställning ring: 036-39 56 60
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Typ FK SK

Lämpar sig för 200-liters falsade stålfat/stålfat med lock 200-liters falsade stålfat/stålfat med lock och 220-liters plastfat 
med lock/L-ringfat av plast

Total bärförmåga [kg] 350 300
Utvändiga mått B x D x H [mm] 710 x 1100 x 160 675 x 1280 x 220
Gaffelfickor B x H [mm] 150 x 55 170 x 70
Vikt [kg] 56 47
Beställningsnummer 164-394-JY 212-869-JY
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Artikelnr 212-869-JY

Artikelnr 164-394-JY
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Fatlyft och -greppare

 W Inkl. säkring till trucken med hjälp av vingskruvar
 W Med robust pulverbeläggning, blå (RAL 5010)

Fatklämma typ SK, kontrollerad och lämplig för användning i explosionsfarliga områden

 W Lämplig för 220-liters plastfat och 200-liters stålfat

Fatklämma typ FK

 W Lämplig för 200-liters falsade stålfat

 

 W Fatklämmor som trucktillsats för transport av 1 fat
 W Lämplig för 220-liters plastfat eller 200-liters falsade stålfat

 W Anpassningsbar fatklämma med automatisk stängning som ger ett 
säkert grepp om fatet

 W Håller även olika fatstorlekar i ett säkert grepp
 W Godkänd och lämplig för användning i Ex-zoner: IIB T4 zon 1

 W Fatklämma med automatisk stängning som ger ett säkert 
grepp om stålfatet

Bekväm inställning på respektive fattyp 
med rattar och skala

Plan: Fatklämma typ FK

Plan: Fatklämma typ SK

https://www.denios.se/fatklamma-fk-i-lackerat-stal-for-1-x-200-liters-stalfalsfat-164394/164394/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatklamma-sk-s-stal-lackerad-for-1-x-200-liters-stal-eller-plastfat-212869/212869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatklamma-sk-s-stal-lackerad-for-1-x-200-liters-stal-eller-plastfat-212869/212869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatklamma-fk-i-lackerat-stal-for-1-x-200-liters-stalfalsfat-164394/164394/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ SH 1 SH 2

Total bärförmåga [kg] 350 700
Lämpar sig för 1 x 200-liters falsade stålfat/stålfat med lock 2 x 200-liters falsade stålfat/stålfat med lock
Utvändiga mått B x D x H [mm] 710 x 890 x 975 1050 x 1080 x 975
Gaffelfickor B x H [mm] 140 x 55 150 x 55
Vikt [kg] 70 110
Beställningsnummer 115-223-JY 115-225-JY
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För beställning ring: 036-39 56 60

Fatlyft och -greppare

Fatgreppare typ SH

Fatet säkras automatiskt genom att fatgrepparen körs in under 
fatkanten och lyfts upp. Griparen förankras i fatets kant under lyftet. 
När fatet sätts ned sker upplåsningen automatiskt.

 W Säker upptagning av stålfat med falsar 
 W Höjdinställbar
 W Stabil, svetsad stålkonstruktion
 W Påbyggnadsmodul för truck med robust pulverbeläggning i blått (RAL 5010)
 W Snabbt och enkelt montage på gaffeltrucken
 W Automatisk fixering vid lyftning av fat
 W Automatisk lossning av klämman vid nedställning

Fatgreppare typ SH 2 för 2 fat à 200 liter, 
bärförmåga: 2 x 350 kg

Fatgreppare typ SH 1 för 1 fat à 200 liter, 
bärförmåga: 350 kg

 W Praktisk transport av upp till två 200-liters stålfat
 W Fast grepp även på ojämna underlag
 W Kan skötas av en person. Någon ytterligare person för hjälp med 
positionering och pålastning av faten behövs inte.

Vy uppifrån: Fatgreppare SH 2.Vy uppifrån: Fatgreppare SH 1.Vy från sidan: Fatgreppare SH 1 och SH 2.

Testade uppsamlingskärl med 
godkännande för lagring av kemikalier

se sidan

10

https://www.denios.se/fatlyft-sh-1-varmforzinkad-for-1-fat-a-200-liter-115223/115223/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatgreppare-sh-2-varmforzinkad-for-2-fat-a-200-liter-115225/115225/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ex-klassat utförande, 
se tabell

Typ SV SVK

Användning
60- till 220-liters plastfat och 

60-/200-liters stålfat
200-liters stålfat

Total bärförmåga [kg] 300 300
Vikt [kg] 90 70
Gaff elfi ckor B x H [mm] 170 x 70 180 x 65
Avstånd för gaff elfi ckor [mm] 695 620
Beställningsnummer Standard-
version 115-286-JY 164-393-JY

Beställningsnummer Ex-version 147-724-JY –

W Lämpar sig för fat med diameter 380 - 600 mm.
W Finns även i ett ex-skyddat utförande enligt Atex

348
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www.denios.se/shop

EX II 2G IIB T4

Artikelnr 164-393-JY

Fatvändare SVK

Fatvändare och -greppare –  truckpåbyggnad

Fatvändare SV

Fatvändare SV

W Den ändlösa kedjan möjliggör doserad 
fattömning från valfri höjd samt enkel 
manövrering och användning från förarplatsen.

W Säkring vid gaffeltrucken med låsskruvar
W Stabil, svetsad stålkonstruktion
W Med robust pulverbeläggning, blå (RAL 5010)
W Vridområde: > 360°

W Fatvändarna är extrautrustning för gaffeltruckar och lämpar sig för lyftning, 
vridning, doserad tömning och transport av fat. Enkel enmansmanövrering.

W Perfekt för 60- till 220-liters L-ringfat av plast och fat med lock, liksom 
60-/200-liters stålfalsfat och stålfat med krampor

W Självlåsande snäckväxel med lättgående vred
W Vridbar lagrad prismaback med spännband i fronten
W Säkringskedja för fastsättning på gaffeltrucken.
W Vridområde: 180°

https://www.denios.se/fatvandare-sv-av-stal-lackerad-for-fat-med-380-till-600-mm-o-115286/115286/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvandare-svk-av-stal-lackerad-for-200-litersfat-med-andlos-kedja-164393/164393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvandare-sv-av-stal-lackerad-for-fat-med-380-till-600-mm-o-ex-skyddat-utforande-147724/147724/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvandare-svk-av-stal-lackerad-for-200-litersfat-med-andlos-kedja-164393/164393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 115-289-JY

Typ RLN

Användning 200 liters stålfat, stående eller liggande

Total bärförmåga [kg] 300
Vikt [kg] 75
Gaff elfi ckor B x H [mm] 170 x 70
Avstånd för gaff elfi ckor [mm] 665
Beställningsnummer 115-289-JY
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Fatgreppare typ RLN

W Kompakt konstruerad fatupptagning
W Automatisk låsning
W Fat kan även läggas tätt bredvid varandra i hyllan.
W stående fat omsluts och sänks till vågrätt läge genom att truckgaffeln sänks
W Uppläggning av fat utan manuell arbetsinsats

Fatgreppare typ RLN 
för 1 fat à 200 liter

W För stående och liggande 200-liters stålfat
W Godkänd och lämplig för användning i Ex-zoner: IIB T4 zon 1

För beställning ring: 036-39 56 60

Vy uppifrån: Fatgreppare RLN.

https://www.denios.se/fatlyft-rln-av-stal-forzinkad-for-1-fat-a-200-liter-115289/115289/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-rln-av-stal-forzinkad-for-1-fat-a-200-liter-115289/115289/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 227-162-JY

Lämpar sig för 60 till 200 l-stålfat och 120 till 220 l-plastfat

Lyfthöjd max [mm]* 200

Total bärförmåga [kg] 250
Utvändiga mått B x D x H [mm] 909 x 830 x 1782
Fri bredd [mm] 830
Beställningsnummer 268-895-JY

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

NYHET
Artikelnr 268-895-JY

För snabb lastning av fatrullare, 
golvvärmeplattor och pallar

830

Fatlyft Servo Eco

Servo Eco – en effektiv fatlyft för europapallar

Servo Eco – en enkel fatlyft för pallar, golvvärmeplattor 
och fatrullare

Lämplig för 200 l falsade stålfat

W Enkel och smidig uppställning på t.ex. europapallar och DENIOS 
uppsamlingskärl

W Euro-pallar kan köras över, därmed kan man också nå fat som står bak på 
pallen

W Speciell låsmekanism för fasthållning av fatet vid övre fatkanten
W Enkel lyftning av fatet med hjälp av lyft- och dragstången
W Bärförmåga: 250 kg

W Lämplig för 60- till 200 liters stål- 120 till 220 liters plastfat med en fatrem
W Fatet lyfts snabbt med mekanisk lyftarm
W Enkelt lastning av europapallar, golvvärmeplattor och fatrullare
W Praktiskt säkerhetslås för att spärra fatet i det högsta läget
W Stabil, vridstyv stålram pulverlackerad i blått
W Lastkapacitet: 250 kg

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

https://www.denios.se/fatlyft-servo-eco-fatrem-60-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-200-mm-268895/268895/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-eco-fatrem-60-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-200-mm-268895/268895/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
ha

nt
er

in
g

351

2

Artikelnr 201-867-JY

Artikelnr 227-161-JY

Lämpar sig för FÜR STAHLFÄSSER 200 l-stålfat, 220 l-plastfat

Lyfthöjd max [mm]* 485 500

Total bärförmåga [kg] 350 300
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1120 x 900 x 1260 1120 x 900 x 1260
Beställningsnummer 227-161-JY 201-867-JY

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

Fatlyft Servo Eco

Servo Eco med V-format chassi
W Kan även köras över europapallar, så att det bekvämt går att nå ett fat som står i mitten
W Enkel och problemfri uppställning av t.ex. europapallar och DENIOS uppsamlingskärl i vinkel
W När fothydrauliken manövreras lyfts fatet upp automatiskt och hålls i ett säkert grepp 
W Lättmanövrerad och utrymmessnål – 2 svängbara hjul (med broms) möjliggör exakt styrning
W Europapallar eller DENIOS uppsamlingskärl kan köras över i vinkel
W Finns i två modeller:

- för 200 l-stålfat
- för 200 l-stålfat och 200 l-plastfat

Kan köras över europapallar, så att det 
bekvämt går att nå ett fat som står i 
mitten.

Ratt med skala för exakt 
anpassning av klammer på 
respektive fattyp.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/fatlyft-servo-eco-fatklamma-200-till-220-l-fat-v-format-chassi-lyfthojd-0-500mm-201867/201867/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-eco-fatgripare-200-l-stalfat-v-format-chassi-lyfthojd-0-485-mm-227161/227161/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-eco-fatgripare-200-l-stalfat-v-format-chassi-lyfthojd-0-485-mm-227161/227161/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-eco-fatklamma-200-till-220-l-fat-v-format-chassi-lyfthojd-0-500mm-201867/201867/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 227-164-JY
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www.denios.se/shop

Fatlyft Servo

Fatlyft Servo med justerbart chassi
W Mångsidigt användbar, t.ex. för uppställning på DENIOS uppsamlingskärl 

och behållare eller för insättning i hyllor
W För 200-liters falsade stålfat
W Speciell, självlåsande gripmekanism
W kompakta mått, kommer igenom alla standardiserade industridörrar
W 4 stora, svängbara hjul (2 med broms) gör att lyften kan köras smidigt och 

transportera faten säkert även längre sträckor.
W Med robust pulverlackering, blå (RAL 5010)
W Bärförmåga: 350 kg

W lätt att manövrera även i trånga utrymmen
W Justerbart chassi (700 och 1390 mm fri bredd)

stort lyftområde

Fatlyft för enkelt lastning av europapallar, golvvärmeplattor och 
fatrullare

Fatlyft för att köra europapallar och uppsamlingskärl runt hörn

Fatlyft för 200 till 220 l-stål- och plastfat. För körning över 
europapallar och uppsamlingskärl med möjligheten att vända 
faten 180°.

Fatlyft för 60 till 200 l-stålfat. För över- och underkörning av 
europapallar och uppsamlingskärl 
... i ex-områden

Fatlyft för 200 till 220 l-stål- och plastfat. För över- och 
underkörning av europapallar och uppsamlingskärl 
... i ex-områden

Fatlyft för 60 till 220 l-stål- och plastfat. För över eller 
underkörning av europapallar och uppsamlingskärl med 
möjligheten att vända faten 360  
... i ex-områden

350

351 - 352

353

354 - 355

356

354 - 355

357

354 - 355

357

Val av passande fatlyft

Mått chassi infällt/utfällt.

Lätt att köra till exempelvis ett uppsamlingskärl även i trånga utrymmen.

Sida SidaAnvändning Användning
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INNOVATION
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Säkringsklammer för platsfat, med 
inställningsbart spännspakslås

W Med säkerhetsklämmor som greppar och håller både 
200/220 l-stål- och plastfat mycket säkert

Lämpar sig för 200-liters stålfat 200 l-stålfat, 220 l L-ringfat av plast

Lyfthöjd max [mm]* 1270

Total bärförmåga [kg] 350
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1105 x 1335 x 1960
Fri bredd [mm] 940
Underkörningshöjd [mm] 150
Beställningsnummer 227-163-JY 236-464-JY

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

För stålfat och L-ringfat av plast

Fatlyft Servo

Fatlyft Servo med fatvändare 180°

W Säkerhetsdragstång med enhandsmanövrering och trippelfunktion (höj/
sänk/kör)

W Exakt avställning även via pedalen
W Optimalt skydd för användaren genom förlängd vev och skyddsgaller

W Lättkörd med vardera 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms och 
fotskydd)

W Med slitstark blå pulverlackering (RAL 5010)
W Med robust pulverlackering, blå (RAL 5010)

W Lyftning, vändning och tömning av 200/220 l-stålfat och -plastfat

W Säkringskrokar under fatet skyddar och håller fast stålfatet

För stålfat

Detalj: SäkerhetsdragstångVy från sidan: fatlyft med fatvändare 180°

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatvandare-180-200-l-stalfat-brett-chassi-lyfthojd-0-1270-mm-227163/227163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatvandare-180-200-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-1270-mm-236464/236464/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Fatlyft Servo

Smalt chassi som kan köras in i europapallar eller olika 
DENIOS uppsamlingskärl

Brett chassi som kan köras förbi europallar och DENIOS uppsamlingskärl. 
Det går även att köra över europallar, t.ex. för att nå ett fat längre bak.

Praktisk fotpump för ergonomisk 
lyftning av fatet

Fatlyft Servo med fatgripare, fatklämma och 360°-fatvändare

Fatlyftarna i serien Servo erbjuder smarta lösningar för många användningsområden:
Förutom fatlyftar i serien Servo med justerbart chassi samt fatlyftar med 180 -fatvändare ovan, hittar du ytterligare tre chassityper på nästa sida, 
som är kombinerade med tre praktiska, robusta fathållare – för att lyfta, transportera eller vända stål- och plastfat

De tre chassityperna delas in i:
- smalt chassi 1605 mm högt
- brett chassi 1605 mm högt
- brett chassi 2135 mm högt

W Lyft bekvämt med fothydraulik
W Sänk ner med en separat pedal
W Lättkörd tack vare 2 fasta och 2 svängbara hjul 

(med broms)

W stabil, vridstyv stålram pulverlackerad i blått
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Underrede Smalt Brett Brett

Lyfthöjd max [mm]* 750 750 1400

Lyfthöjd min [mm] 120 0 0
Fri bredd [mm] 278 974 974
Höjd [mm] 1605 1605 2135
Beställningsnummer 181-088-JY 181-090-JY 115-293-JY

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

Underrede Smalt Brett Brett

Lyfthöjd max [mm]* 520 520 1170

Lyfthöjd min [mm] 120 0 0
Fri bredd [mm] 278 974 974
Höjd utvändigt [mm] 1605 1605 2135
Beställningsnummer 214-474-JY 214-475-JY 214-476-JY

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

Underrede Smalt Brett Brett

Lyfthöjd max [mm]* 740 740 1390

Lyfthöjd min [mm] 120 0 0
Fri bredd [mm] 278 974 974
Höjd [mm] 1605 1605 2135
Beställningsnummer 181-092-JY 115-218-JY 181-098-JY

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

355

2Fatlyft Servo

Fatlyft Servo med fatgripare

W Bärförmåga: 300 kg
W Speciell gripmekanik för 60 till 200 l falsade stålfat 

W Justerbar, självstängande och universell fatklämma för alla 200-/220-liters stål- och plastfat

Fatlyft Servo med fatklämma

W Bärförmåga: 300 kg

W Gripsystem med vridbart lagrad prismaback – perfekt för 60- och 220-liters L-ringfat 
av plast och fat med lock, liksom 60- och 200-liters stålfalsfat och stålfat

Fatlyft Servo med fatvändare 360°

W Självlåsande, känslig växel med vred
W Bärförmåga: 300 kg

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatvandare-360-60-till-220-l-fat-smalt-chassi-lyfthojd-120-750-mm-181088/181088/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatvandare-360-60-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-750-mm-181090/181090/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatvandare-360-60-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-1400-mm-115293/115293/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatklamma-200-till-220-l-fat-smalt-chassi-lyfthojd-120-520mm-214474/214474/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatklamma-200-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-520mm-214475/214475/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatklamma-200-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-1170mm-214476/214476/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatgripare-60-till-200-l-stalfat-smalt-chassi-lyfthojd-120-740-mm-181092/181092/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatgripare-60-till-200-l-stalfat-brett-chassi-lyfthojd-0-740-mm-115218/115218/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-servo-fatgripare-60-till-200-l-stalfat-brett-chassi-lyfthojd-0-1390-mm-181098/181098/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Underrede Smalt Brett vinklat V-form

Totalhöjd [mm] 1635 2135 1635 2135 1755 2255

Lyfthöjd max [mm]* 905 1405 905 1405 905 1405

Lyfthöjd min [mm] 120 120 0 0 0 0
Användning lyft/transport av stålfat
Total bärförmåga [kg] 300
Utvändiga mått B x D [mm] 1216 x 1233 1132 x 1290
Beställningsnummer 236-561-JY 236-562-JY 236-559-JY 236-560-JY 236-563-JY 236-564-JY

*Min./max. lyfthöjd mätt från marken/europapallen till underkanten på ett 200-liters stålfat. Kan avvika för andra fattyper
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www.denios.se/shop

DENIOS-
garanti 5 år Ex-klassad fatlyft

Secu Ex med fatgripare, låg version 
med smalt chassi

Funktion och säkerhet på högsta nivå

Versioner:
Fatlyften Secu EX finns med 3 olika typer av fatfattning, för lyftning, transport 
och vändning av stål- och plastfat. Välj en fatfattning som passar för dina behov 
tillsammans med någon av de 3 chassivarianterna: smalt chassi, brett chassi eller 
v-format chassi (detaljerade beskrivningar finns på produktsidorna nedan)

Fatlyft Secu Ex

Förvaring och hantering av fat i ex-zoner kräver lämpliga hjälpmedel. Vår erfarna 
ingenjörer och säkerhetsexperter har utvecklat den nya fatlyften Secu EX som lämpar 
sig för användning i ex-zoner.

Det betyder: maximalt skydd för användaren i riskfyllda arbetsmiljöer och att ATEX-
kraven uppfylls i standardutförandet.

Design och funktion utgör en perfekt harmoni hos fatlyften Secu EX. Det gör den 
extremt lätthanterlig och smidig. Secu EX har ett utförande som innebär att den är 
enkel att underhålla.

Hopfällbar fotpedal och 
fotskydd för optimal säkerhet

Griphuvud med integrerad 
potentialutjämning - ex-
skyddat in i minsta detalj

Alla chassivarianter fi nns i antingen en låg eller en hög version (detaljer se tabellen) – låg version: t.ex. lastning på pallar och DENIOS 
uppsamlingskärl – hög version: t.ex. för lastning på DENIOS uppsamlingskärl eller placering på fathyllor.

Stålfatet greppas automatiskt vid den övre fatkanten och hålls i ett säkert grepp

Fatlyft Secu Ex med fatgripare

W För lyft och transport av 200 l falsade stålfat
W Stålfatet greppas automatiskt vid den övre fatkanten och hålls i ett säkert grepp
W Kraftsparande lyftning av fatet med hjälp av fotpumpen, exakt avställning med 

hjälp av separat fotpedal
W Lyfthöjder upp till 1405 mm
W Fatgreppare (typ M) med självstängande gripmekanism
W Fatlyft särskilt utvecklad för ex-området
W Funktion och säkerhet på högsta nivå

Artikelnr 236-561-JY

https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatgripare-60-till-200-l-stalfat-smalt-chassi-lyfthojd-120-905-mm-atex-236561/236561/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatgripare-60-till-200-l-stalfat-smalt-chassi-lyfthojd-120-1405-mm-atex-236562/236562/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatgripare-60-till-200-l-stalfat-brett-chassi-lyfthojd-0-905-mm-atex-236559/236559/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatgripare-60-till-200-l-stalfat-brett-chassi-lyfthojd-0-1405-mm-atex-236560/236560/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatgripare-60-till-200-l-stalfat-v-format-chassi-lyfthojd-0-905-mm-atex-236563/236563/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatgripare-60-till-200-l-stalfat-v-format-chassi-lyfthojd-0-1405-mm-atex-236564/236564/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatgripare-60-till-200-l-stalfat-smalt-chassi-lyfthojd-120-905-mm-atex-236561/236561/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Fatklämman med automatisk stängning kan justeras snabbt – för 
anpassning och för att hålla fat av olika storlek på ett säkert sätt

W För att lyfta och transportera 200-/220-liters stål- och plastfat
W Fatklämman med automatisk stängning kan justeras snabbt – för anpassning 

och för att hålla fat av olika storlek på ett säkert sätt
W Kraftsparande lyftning av fatet med hjälp av fotpumpen, exakt avställning 

med hjälp av separat fotpedal
W Lyfthöjder upp till 1320 mm
W Fatklämman ställs enkelt in på fatdiametern via en ratt försedd med skala 

och låsning
W Fatlyft särskilt utvecklad för ex-området
W Funktion och säkerhet på högsta nivå

Ex-klassad fatlyft

För beställning ring: 036-39 56 60

Fatlyft Secu Ex med fatklämma

Hopfällbar fotpedal och fotskydd för 
optimal säkerhetFatlyften Secu Ex med fatvändare fi nns med antingen smalt eller brett chassi, i låg eller hög version.

Greppsystem med prismaback och spännband – fat av olika typer och 
storlekar greppas och hålls på säkert sätt

Fatlyft Secu Ex med fatvändare

W För att lyfta, transportera och vrida 60- till 220-liters L-ringfat av plast och fat 
med lock, liksom 60- till 200-liters stålfalsfat och stålfat med krampor

W Vridområde: > 360°
W Greppsystem med prismaback och spännband – fat av olika typer och storlekar 

greppas och hålls på säkert sätt
W För lyftning, vridning, blandning, doserad tömning
W Smidig växel med ratt möjliggör exakt positionering av fatet vid vridning
W Kraftsparande lyftning av fatet med hjälp av fotpumpen, exakt avställning med 

hjälp av separat fotpedal
W Lätt att köra tack vare de två löphjulen och bockrullarna (löphjul med spärrar)
W Lyfthöjder upp till 1430 mm
W Funktion och säkerhet på högsta nivå
W Fatlyft särskilt utvecklad för ex-området

Underrede Smalt Brett

Totalhöjd [mm] 1635 2135 1635 2135

Lyfthöjd max [mm]* 930 1430 930 1430

Lyfthöjd min [mm] 120 120 0 0
Användning lyft/vridning/transport av stål-/plastfat
Total bärförmåga [kg] 300
Utvändiga mått B x D [mm] 1216 x 1233
Beställningsnummer 236-573-JY 236-574-JY 236-571-JY 236-572-JY

*Min./max. lyfthöjd mätt från marken/europapallen till underkanten på ett 200-liters stålfat. Kan avvika för andra fattyper

Fatlyft Secu Ex med 
fatklämma

Underrede Smalt Brett V-form

Totalhöjd [mm] 1635 2135 1635 2135 1755 2255

Lyfthöjd max [mm]* 700 1200 700 1200 820 1320

Lyfthöjd min [mm] 120 120 0 0 0 0
Användning lyft/transport av stål-/plastfat
Total bärförmåga [kg] 300
Utvändiga mått B x D [mm] 1216 x 1233 1132 x 1290
Beställningsnummer 236-567-JY 236-568-JY 236-565-JY 236-566-JY 236-569-JY 236-570-JY

*Min./max. lyfthöjd mätt från marken/europapallen till underkanten på ett 200-liters stålfat. Kan avvika för andra fattyper

Fatlyft Secu Ex – med 
fatvändare 360° för stål- 
och plastfat

https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatvandare-360-60-till-220-l-fat-smalt-chassi-lyfthojd-120-930-mm-atex-236573/236573/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatvandare-360-60-till-220-l-fat-smalt-chassi-lyfthojd-120-1430-mm-atex-236574/236574/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatvandare-360-60-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-930-mm-atex-236571/236571/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatvandare-360-60-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-1430-mm-atex-236572/236572/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatklamma-200-till-220-l-fat-smalt-chassi-lyfthojd-120-700mm-atex-236567/236567/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatklamma-200-till-220-l-fat-smalt-chassi-lyfthojd-120-1200mm-atex-236568/236568/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatklamma-200-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-700mm-atex-236565/236565/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatklamma-200-till-220-l-fat-brett-chassi-lyfthojd-0-1200mm-atex-236566/236566/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatklamma-200-till-220-l-fat-v-format-chassi-lyfthojd-0-820mm-atex-236569/236569/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-secu-ex-fatklamma-200-till-220-l-fat-v-format-chassi-lyfthojd-0-1320mm-atex-236570/236570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Elhydraulisk fatlyft med motvikt och fatgripare
W Eldriven och hydraulisk fatlyft med motvikt för extra enkel hantering av fat
W Elhydrauliken underlättar både exakt lyftning och säker körning – man 

behöver inte ta i och kan arbeta ergonomiskt och effektivt
W Fatgripare med självstängande gripmekanism – stålfatet greppas 

automatiskt vid den övre fatkanten och hålls i ett säkert grepp
W För 60–200 l falsade stålfat och stålfat med spännring
W med högkvalitativ Li-jonbatteriteknik
W Fatlyftarna finns i versionerna:  

- 130 mm räckvidd (för lastning av kärl) med 350 kg lastkapacitet 
- 260 mm räckvidd (för lastning av skåp) med 300 kg lastkapacitet

W Fatlyftarna kan byggas om till andra versioner med adaptrar (tillbehör)
W Upp till 1 300 mm lyfthöjd
W Säkerhetsfunktioner: 

- Batteriindikering
- Aktivering med nyckel 
- Fotskydd 
- Klämskyddsfunktion
- Signalhorn Hupe
- Nödstoppsbrytare

W Spiralladdkabel utan nätadapter
W Tack vare motvikten måste man inte längre köra under eller runt

Eldriven och hydraulisk fatlyft för enkel hantering av 
fat. Med fatlyften kan faten lyftas och köras elektriskt.

NYHET

Fatgripare för 60 till 200 l-stålfat

Utförande Fatfästets räckvidd: 130 mm Fatfästets räckvidd: 260 mm

Lämpar sig för 60 till 200 l-stålfat 60 till 200 l-stålfat
Lyfthöjd max [mm]* 1300 1300
Total bärförmåga [kg] 350 300
Utvändiga mått B x D x H [mm] 650 x 1395 x 1970 650 x 1525 x 1970
Beställningsnummer 280-739-JY 280-740-JY
Tillbehör

Adapter för ombyggnad till en annan modell (adapterplattor kan inte kombineras)
Ökning av räckvidden till 260 mm 

Minskning av lastkapaciteten till 300 kg
Ökning av lastkapaciteten till 350 kg 
Minskning av räckvidden till 130 mm

Beställningsnummer 280-742-JY 280-741-JY

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

Du kan hålla koll på fatet hela 
tiden tack vare det smala chassit

Multifunktionell styrning – 
lyft, sänk och kör genom att 
trycka på en knapp

Tack vare motvikten måste man inte 
längre köra under eller runt

Stålfatet greppas automatiskt vid 
den övre fatkanten och hålls i ett 
säkert grepp

https://www.denios.se/fatlyft-elhydraulisk-fatgripare-med-130-mm-rackvidd-motvikt-max-belastning-350-kg-280739/280739/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyft-elhydraulisk-fatgripare-med-260-mm-rackvidd-motvikt-max-belastning-300-kg-280740/280740/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyftsadapter-260-mm-rackvidd-for-elhydraulisk-fatlyft-med-motvikt-280742/280742/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlyftsadapter-max-belastning-350-kg-for-elhydraulisk-fatlyft-med-motvikt-280741/280741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ WH-P universal

Material plast
Ø gasfl aska, max. [mm] 320
Färg Blå
Beställningsnummer för 1 gasfl aska 240-854-JY
Beställningsnummer för 2 gasfl askor 241-360-JY
Beställningsnummer för 3 gasfl askor 241-361-JY

Typ GFS GFS

Ø gasfl aska, max. [mm] 230 230
Lagringskapacitet 
gasfl askor à 50 liter 1 2

Utvändiga mått 
B x D x H [mm] 275 x 360 x 1005 560 x 410 x 1005

Total bärförmåga [kg] 75 150
Beställningsnummer 115-875-JY 115-873-JY

Typ WH 140-S WH 230-S WH 320-S

Ø gasfl aska, max. [mm] 140 230 320
Material stål stål stål
Yta förzinkat förzinkat förzinkat
Beställningsnummer för 1 gasfl aska 136-479-JY 136-482-JY 136-485-JY
Beställningsnummer för 2 gasfl askor 136-480-JY 115-878-JY 136-486-JY
Beställningsnummer för 3 gasfl askor 136-481-JY 136-484-JY –

Vägghållare för gasfl askor

Av förzinkat stål
W Stabil konstruktion
W av förzinkat stål
W Med kedjor för säkring av flaskorna

W Vägghållare för upp till 3 gasflaskor
W För gasflaskor med 140, 230 och 320 mm 

diameter

Vägghållare typ WH-P universal, av plast
W Stabil konstruktion
W Av miljövänlig polyeten (PE)
W för gasflaskor med en diameter mellan 140 och 320 mm
W surrspännband för säkring av gasflaskan
W integrerade kopplingselement för enkel uppställning av flera 

gasflaskor vid en vägg
W för väggmontering (inkl. fästmaterial)

Ställning för gasfl aska 
typ GFS
W Gasflaskstativ för upp till 2 gasflaskor (max. 

Ø 230 mm)
W Pulverbelagd, enzianblå (RAL 5010),
W Förberett för vägginfästning
W Med säkringskedja
W För stabilt stående 

gasflaskor
W Flera stativ kan skruvas 

ihop till ett större

För 1 gasflaska Set för 2 gasflaskor Set för 3 gasflaskor

Vägghållare typ WH-P universal, för 1 
gasflaska, individuellt utbyggbar

Vägghållare typ WH 140-S för 
upp till 3 gasflaskor med max 
Ø 140 mm

Vägghållare typ WH 230-S för 
upp till 3 gasflaskor med max 
Ø 230 mm

Vägghållare typ WH 320-S för 
upp till 2 gasflaskor med max 
Ø 320 mm

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-1-p-av-polyeten-pe-for-1-flaska-med-max-320-mm-diameter-240854/240854/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-2-p-av-polyeten-pe-for-2-flaskor-med-max-320-mm-diameter-241360/241360/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-3-p-av-polyeten-pe-for-3-flaskor-med-max-320-mm-diameter-241361/241361/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stall-for-gasflaskor-for-1-flaska-med-230-mm-o-for-vaggmontering-115875/115875/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stall-for-gasflaskor-for-2-flaskor-med-230-mm-o-for-vaggmontering-115873/115873/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-140-s-av-stal-forzinkad-for-1-flaska-med-max-140-mm-diameter-136479/136479/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-230-s-av-stal-forzinkad-for-1-flaska-med-max-230-mm-diameter-136482/136482/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-320-s-av-stal-forzinkad-for-1-flaska-med-max-320-mm-diameter-136485/136485/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-140-s-av-stal-forzinkad-for-2-flaskor-med-max-140-mm-diameter-136480/136480/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-230-s-av-stal-forzinkad-for-2-flaskor-med-max-230-mm-diameter-115878/115878/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-320-s-av-stal-forzinkad-for-2-flaskor-med-max-320-mm-diameter-136486/136486/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-140-s-av-stal-forzinkad-for-3-flaskor-med-max-140-mm-diameter-136481/136481/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-gasflaskor-wh-230-s-av-stal-forzinkad-for-3-flaskor-med-max-230-mm-diameter-136484/136484/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ GFT-S 4 GFT-S 8

Ø gasfl aska, max. [mm] 230 230
Lagringskapacitet gasfl askor à 50 liter 4 8
Utvändiga mått B x D x H [mm] 860 x 650 x 1110 860 x 1200 x 1100
Gaff elfi ckor B x H [mm] 165 x 65 160 x 78
Avstånd för gaff elfi ckor [mm] 520 520
Total bärförmåga [kg] 400 640
Beställningsnummer 119-227-JY 119-228-JY
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Transport av gasfl askor

Transportställning för gasfl askor
W För förvaring och säker transport av gasflaskor
W Stabil ramkonstruktion av varmförzinkat stål
W 2 kranöglor på sidan för krantransport

W Fällbara skyddsbyglar hindrar flaskorna från att ramla ut
W Fästhakar på sidorna för svetstillbehör, skyddsmasker etc.

Transportställ för gasflaskor typ GFT-S 4 för 4 flaskor Transportställ för gasflaskor typ GFT-S 8 för 8 flaskor

Värmemantel för gasfl askor, 
även Ex

se sidan

310-311

https://www.denios.se/transportstallning-for-gasflaskor-av-stal-for-4-flaskor-med-skyddsbygel-varmforzinkad-119227/119227/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportstallning-for-gasflaskor-av-stal-for-8-flaskor-med-skyddsbygel-varmforzinkad-119228/119228/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ GFP-50

Ø gasfl aska, max. [mm] 230
Lagerkapacitet gasfl askor 12
Utförande Lyftbar med kran
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1030 x 805 x 1210
Total bärförmåga [kg] 960
Beställningsnummer 115-872-JY

W För säker hantering av gasflaskor

Gasfl askvagn KM Ergo

W Elektrolytiskt förzinkad och 
ergonomisk gasflaskvagn

W Skonsam för ryggen, enkelt byte av 
gasflaskor

W Enkel att hantera utan tunga lyft
W För 1 gasflaska à 50 liter 

(max. Ø 235 mm)
W Med spännband, flaskhållare och 

säkerhetskedja
W Hjul med luftfyllda däck (Ø 260 mm)

Typ KM Ergo

Ø gasfl aska, max. [mm] 235
Lagerkapacitet gasfl askor 1
Utvändiga mått B x D x H [mm] 600 x 600 x 1440
Total bärförmåga [kg] 80
Diameter hjul [mm] 260
Beställningsnummer 255-319-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Transport av gasfl askor

Pall för gasfl askor
W Pall för lagring och förvaring av tomma och fyllda gasflaskor
W Varmförzinkad, robust stålkonstruktion
W Kan transporteras med gaffeltruck eller gaffellyftvagn
W Säker transport av gasflaskor i olika storlekar

Gasflaskpall typ GFP-50 för upp till 12 gasflaskor, 
Ø 230 mm, med svängbygel, lyftbar med kran

Gasflaskvagn KM för 1 flaska (högst. Ø 235 mm)

Artikelnr 255-319-JY

https://www.denios.se/gasflaskpall-av-stal-forzinkad-for-12-flaskor-med-max-o-230-mm-115872/115872/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-for-stalflaskor-km-ergo-1-gasflaska-max-o-235-mm-luftfyllda-dack-255319/255319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-for-stalflaskor-km-ergo-1-gasflaska-max-o-235-mm-luftfyllda-dack-255319/255319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ GFR-1 GFR-2

Ø gasfl aska, max. [mm] 250 250
Lagerkapacitet gasfl askor 1 2
Utvändiga mått B x D x H [mm] 490 x 600 x 1250 770 x 600 x 1250
Total bärförmåga [kg] 100 200
Beställningsnummer Däck: Massivgummi 115-205-JY 115-207-JY
Beställningsnummer Däck: Luft 115-201-JY 115-203-JY

Artikelnr 115-243-JY Artikelnr 115-246-JYArtikelnr 115-205-JY

Artikelnr 115-207-JY Artikelnr 115-203-JY Artikelnr 115-208-JY Artikelnr 115-204-JY

Artikelnr 115-201-JY
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Typ BK-60 GFR-L

Ø gasfl aska, max. [mm] 340 250
Lagerkapacitet gasfl askor 1 2
Utvändiga mått B x D x H [mm] 470 x 530 x 1160 770 x 770 x 1280
Total bärförmåga [kg] 120 200
Beställningsnummer Däck: Massivgummi 115-243-JY 115-208-JY
Beställningsnummer Däck: Luft 115-246-JY 115-204-JY
Tillbehör Säkringskedja för 33 kg fl aska –
Beställningsnummer 133-938-JY –

Vagnar för gasfl askor av stål

Vagn för gasfl askor typ GFR och typ BK, av stål

Vagn för stålfl askor typ GFR-1, däck av 
massivt gummi, hjuldiameter 200 mm

Vagn för stålfl askor typ GFR-1, luftfyllda 
hjul, hjuldiameter 200 mm

Vagn för stålfl askor typ GFR-2, däck av 
massivt gummi, hjuldiameter 350 mm

Vagn för stålfl askor typ GFR-2, luftfyllda 
hjul, hjuldiameter 350 mm

Vagn för gasfl askor av stål typ GFR-L, 
hjul av massivt gummi, hjuldiameter 
350 mm, med extra stödhjul

Vagn för gasfl askor av stål typ GFR-L, 
luftfyllda hjul, hjuldiameter 350 mm, 
med extra stödhjul

W Flaskhållare och säkerhetskedja av stålW För säker transport av gasflaskor
W Robust, varmförzinkat utförande

Vagn för stålfl askor typ BK-60, däck av 
massivt gummi, hjuldiameter 200 mm

Vagn för stålfl askor typ BK-60, 
luftfyllda hjul, hjuldiameter 200 mm 
(utan säkringskedja)

https://www.denios.se/gasvagn-gfr-1-for-1-flaska-massiva-gummidack-115205/115205/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-1-for-2-flaskor-massiva-gummidack-115207/115207/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-1-for-1-gasflaska-luftdack-115201/115201/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-2-for-2-flaskor-luftdack-115203/115203/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-1-for-1-flaska-massiva-gummidack-115205/115205/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-for-1-flaska-massiva-gummidack-115243/115243/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-for-1-flaska-luftdack-115246/115246/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-1-for-2-flaskor-massiva-gummidack-115207/115207/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-2-for-2-flaskor-luftdack-115203/115203/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-l-for-2-flaskor-med-extra-stodhjul-massiva-gummidack-115208/115208/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-l-for-2-flaskor-med-extra-stodhjul-luftdack-115204/115204/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-1-for-1-gasflaska-luftdack-115201/115201/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-for-1-flaska-massiva-gummidack-115243/115243/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-l-for-2-flaskor-med-extra-stodhjul-massiva-gummidack-115208/115208/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunkkarra-bk-60-for-1-flaska-luftdack-115246/115246/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasvagn-gfr-l-for-2-flaskor-med-extra-stodhjul-luftdack-115204/115204/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskedja-for-bk-60-for-33-litersflaskor-133938/133938/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ GFP-4 GFP-6

Ø gasflaska, max. [mm] 230 230
Lagringskapacitet gasflaskor 
à 50 liter 4 6

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1120 x 600 x 1100 875 x 600 x 1090
Gaffelfickor B x H [mm] 170 x 80 263 x 100
Avstånd för gaffelfickor [mm] 670 89
Total bärförmåga [kg] 320 480
Beställningsnummer 155-648-JY 187-304-JY

Artikelnr 155-649-JY Typ GFW-1 GFW-1-S

Ø gasflaska, max. [mm] 320 320
Lagringskapacitet gasflaskor à 33 kg 1 1
Utvändiga mått B x D x H [mm] 495 x 627 x 1110 495 x 800 x 1110
Däck Massivgummi Massivgummi
Total bärförmåga [kg] 80 80
Beställningsnummer 155-649-JY 156-435-JY
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2Vagnar för gasflaskor av stål

Vagn för gasflaskor typ GFW, av plast

Transportställ för gasflaskor typ GFP, av stål

Transportställ för gasflaskor typ GFP-6 av 
polyeten, för 6 flaskor (max. Ø 230 mm), 
Artikelnr 187-304-JY

Vagn för gasflaskor typ GFW-1 av 
polyeten för 1 flaska (max. Ø 320 mm)

Vagn för gasflaskor typ GFW-1-S av polyeten 
med stödhjul, för 1 flaska (max. Ø 320 mm), 
Artikelnr 156-435-JY

Transportställ för gasflaskor typ GFP-4 av 
polyeten, för 4 flaskor (max. Ø 230 mm), 
Artikelnr 155-648-JY

 W Inkl. surrspännband för säkring av flaskan
 W Stor bottenyta för bästa stabilitet
 W Massivgummidäck, hjuldiameter 200 mm
 W Bärförmåga: 80 kg

 W Robust konstruktion av polyeten (PE), mycket stabil
 W Inklusive surrspännband för säkring av flaskorna och 
säkringskedja för extra fastsättning på gaffeltrucken

 W För säker transport av 1 gasflaska (Ø till 320 mm)
 W Robust utförande i polyeten (PE)

 

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/gasflaskpall-gfp-4-av-polyetylen-pe-for-upp-till-4-gasflaskor-med-surrspannband-155648/155648/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasflaskpall-gfp-6-av-polyetylen-pe-for-upp-till-6-gasflaskor-med-surrspannband-187304/187304/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagn-for-gasflaskor-gfw-1-av-polyetylen-pe-for-1-gasflaska-med-surrspannband-155649/155649/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagn-for-gasflaskor-gfw-1-av-polyetylen-pe-for-1-gasflaska-med-surrspannband-155649/155649/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagn-for-gasflaskor-gfw-1-av-polyetylen-pe-for-1-gasflaska-med-stodhjul-och-surrspannband-156435/156435/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasflaskpall-gfp-6-av-polyetylen-pe-for-upp-till-6-gasflaskor-med-surrspannband-187304/187304/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagn-for-gasflaskor-gfw-1-av-polyetylen-pe-for-1-gasflaska-med-stodhjul-och-surrspannband-156435/156435/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gasflaskpall-gfp-4-av-polyetylen-pe-for-upp-till-4-gasflaskor-med-surrspannband-155648/155648/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Innehåll: 
1 Economy Plus absorbentark 40 x 50 cm
1 Premium absorbentark 40 x 50 cm
1 Professional absorbentark 40 x 50 cm
1 Economy absorbentark 40 x 50 cm

Innehåll: 
5 Premium absorbentark 40 x 50 cm 
5 Economy absorbentfark 40 x 50 cm 
2 absorbentkuddar 25 x 25 cm 
2 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm

Artikelnr 132-399-JYArtikelnr 157-222-JY

KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE

Testa DENSORB

Testa produktegenskaperna hos de finfibriga 
absorbentarken! Beställ vår provsats GRATIS!!.

Absorbenter provsats UNIVERSAL

Högeffektiva absorbenter, för invallning och effektiv 
absorbering av läckande vätskor

Absorbenter startsats UNIVERSAL

Bästa upptagningsförmågan

Minskade kostnader för avfallshanteringen

Högsta kvalitet

Tidsbesprande och smidig hantering

En överblick över fördelarna!

DENSORB absorbenter av polypropen binder 
olja upp till 16 gånger sin egen vikt betydligt 
snabbare än andra absorptionsmedel. Den 
utmärkta kapilläreffekten hos absorbenterna ger 
en jämn fördelning av den uppsugna vätskan och 
säkerställer på detta sätt en optimal användning av 
uppsugningskapaciteten. 

Tack vare den lägre vikten och den höga 
uppsugningsförmågan bidrar DENSORB absorbenter 
till lägre avfallshanteringskostnader än vanliga 
absorbenter.

Tack vare den höga drag- och rivhållfastheten, även 
i mättat tillstånd, är DENSORB-absorbenter mycket 
hållbara och har lång livslängd. Den utpräglade 
adhesionen mellan fiberytan och insugen vätska 
förhindrar att uppsugen vätska droppar.

Rena snittkanter, oförändrat hög ytvikt hos 
absorbenten samt enkel avrivning tack vare exakt 
perforering garanterar bekväm användning.

DENSORB® ABSORBENTER
Vid användning av kemikalier måste man säkerställa att spill och läckage kan absorberas snabbt och säkert. Det 
heltäckande sortimentet från DENSORB® erbjuder absorbenter i ark, rullar, länsor, kuddar, sjölänsor och flera andra 
utföranden för att optimalt kunna anpassas efter behov. 

Oavsett om det är i förebyggande syfte eller vid en nödsituation  –  DENSORB® absorberar kemiska vätskor säkert och 
effektivt. Tack vare avancerad kapillärteknik har DENSORB® hög absorptionsförmåga, hög droppsäkerhet och samtidigt 
hög hållfasthet och hållbarhet.  Absorbenter av högsta kvalité: För skydd av medarbetare och miljön. 

www.denios.se/
absorbentguide

Nu behöver du inte leta 
mera! Hitta rätt absorbent 
med vår produktguide.
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Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

Högabsorberande 
absorbent

se sidan

398

För beställning ring: 036-39 56 60

DENSORB Effektiva absorbenter!

where experts grow

Produktguide för ditt användningsområde

W för enstaka, kortvariga 
läckor

W öppen på båda sidor, 
högabsorberande 
finfiberstruktur för snabb absorption 
av läckande vätskor

W   för höga krav på hållbarhet 
och effektivitet  

W Det extra robusta lagret av 
spinnbundet tyg på toppen 
garanterar hög motståndskraft mot rivning och 
nötning

W för längre och krävande 
användning

W Idealisk för produktion, 
laboratorier och andra 
smutsiga områden

W Rivebeständigt och nötningsbeständigt skyddande 
lager möjliggör promenader och körning

W bästa valuta för pengarna

W för de högsta kraven på 
renlighet och livslängd

W luddfri och därför idealisk 
för känsliga applikationer 
och ytor

W Rivebeständigt och nötningsbeständigt 
skyddande lager möjliggör promenader och 
körning

Användning UNIVERSAL OLJA KEMIKALIE

Egenskap

För oljor, kylmedel, 
smörjmedel, lösningsmedel, 
frostskyddsmedel, olje-
vatten-emulsioner och andra 
vattenhaltiga vätskor samt 
svaga syror och baser.

För oljor, bensin, diesel, 
lösningsmedel och andra 
kolvätebaserande vätskor.

För syror, baser och andra 
frätande ämnen. Den gula 
varningsfärgen gör det enkelt 
att se den upptagna vätskan.

Användning
Produktion, verkstad, lager 
m.m.

För oljor, bensin, diesel, 
lösningsmedel och andra 
kolvätebaserande vätskor.

Laboratorier, lager, produktion 
m.m.

Format RULLE ARK LÄNSOR KUDDAR MULTIFORMAT FATABSORBENT

Egenskap

Olika bredder, 
samtliga perfo-
rerade i mitten 
och på tvären.

Praktiskt 
format, 
perforerad på 
mitten.

Hög absorp-
tions-förmå-
ga, lätt att 
forma.

Hög absorp-
tions-
förmåga, 
fl exibel.

Mångsidig 
användning som 
rulle, ark, läns 
eller duk.

Speciellt utformad 
för 200-litersfat.

Användning

För stora ytor, 
vid eller under 
läckagebenägna 
maskiner m.m.

För daglig 
användning på 
arbetsbänkar 
eller vid repa-
rations-arbe-
ten, rengöring, 
läckage m.m.

Läckage, 
dropp från 
maskiner och 
utrustning 
m.m.

Idealisk för 
svårtillgäng-
liga platser 
där fl exibel 
form och stor 
uppsugnings-
volym behövs.

Verkstad-sutrust-
ning, servicefor-
don, laboratorier 
m.m

Vid användning av 
pumpar eller trattar 
på stående fat.

Materialtjocklek HEAVY

Egenskap Enkel uppsugningskapacitet Dubbel uppsugningskapacitet

Användning För små läckage och droppar För stora vätskemängder

Utbildning: Spillskydd i prak-
tiken samt andra webinarier och 
kurser från DENIOS Akademien 
fi nns på www.denios.se
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www.denios.se/sanering

Tips för en lyckad 
sanering med DENSORB 
absorbenter.

Kemikalier
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Acetaldehyd • •
Aceton • • •
Acetylklorid • •
Akrylsyra •
Allylalkohol • •
Aminobensoesyra •
Ammoniak (vattenfri) • • •
Ammoniumfluorid • • •
Ammoniumhydroxid • • •
Amylalkohol • •
Anilin • •
Ättiksyra •
Bensaldehyd • • •
Bensin • • •
Bensoesyra •
Bensol • • •
Bensylalkohol • •
Blåsyra • • •
Borsyra •
Brom • •
Bromsvätska • • •
Butylacetat • • •
Butylalkohol • • •
Butylglykol • • •
Cellosolveacetat • • •
Citronsyra •
Citronsyra •
Cyclohexan • • •
Dibutylftalat • • •
Dietylamin • • •
Dietyleter • • •
Dimetylformamid • • •
Dimetylsulfoxid • • •
Dioctyl-Fthalat • • •
Eldningsolja • • •
Eter • • •
Etylacetat • • •
Etylalkohol (Etanol) • • •
Etylbensol • • •
Etylendiklorid • • •
Etylenglykol • •

Etyleter • • •
Etylklorid • • •
Etylpropionat • • •
Fenol • •
Fluorvätesyra •
Fluorvätesyra •
Flygbensin • • •
Formaldehyd • •
Fosforsyra •
Fotogen • • •
Freon • • •
Furfural • • •
Glycerin • •
Hexan • • •
Hydrazin • •
Hydrokinon • • •
Isoamylacetat • • •
Isobutylalkohol • • •
Isooktan • • •
Isopropylacetat • • •
Isopropylalkohol • • •
Kalciumhydroxid • •
Kaliumhydroxid • •
Karbolsyra •
Ketoner • • •
Klorbensol • •
Klornaftalin • • •
Kloroform • • •
Kloroten • • •
Koldisulfid • •
Koltetraklorid • • •
Kresol • • •
Kromsyra (50 %) •
Linfröolja • • •
Linoljesyra •
Metylalkohol • • •
Metylamin • • •
Metylcellosolve • • •
Metylenbromid • • •
Metyleter • • •
Metyletylketon • • •

Metylisobutylketon • • •
Metylklorid • • •
Metylmetakrylat • • •
Mineralolja • • •
Monoetanolamin • • •
Morfolin • • •
Motorolja • • •
Nafta • • •
Naftalin • • •
Natriumbikarbonat • •
Natriumhydroxid • •
Natriumhypoklorit • •
Natriumklorid • •
Natriumnitrat • •
Natronlut • •
Nitrometan • • •
Oktan • • •
Paraffin • • •
Perkloretylen • • •
Propanol • •
Propionsyra •
Propylalkohol • • •
Propylenglykol • • •
Resorcin • •
Salpetersyra •
Saltsyra •
Saltsyra •
Silikonolja • • •
Silvernitrat • •
Smörjolja • • •
Styren • • •
Svavelsyra •
Terpentin • • •
Toluen • • •
Transformatorolja • • •
Trietylenglykol • • •
Trikloretylen • • •
Väteperoxid • •
Växellådsolja • • •
Xylen • • •

Anmärkning: 
Denna kompatibilitetslista gäller för alla absorbenter av polypropen. Kompatibiliteten för DENSORB absorbenter har testats med avseende på olika kemi-
kalier. På grund av faktorer som inte kan kontrolleras kan DENIOS inte garantera uppsugningsförmågan till 100 %. För din säkerhet rekommenderar vi att du 
genomför ett tålighets- och uppsugningstest med de kemikalier du använder och DENSORB absorbenter innan köp.  
Om du har frågor eller vill beställa gratis produktprover ringer du oss på nummer: 036-39 56 60.

LISTA ÖVER ÄMNEN SOM KAN SUGAS UPP MED ABSORBENTER

KOMPETENS

EXPERTRÅDGIVNING

SERVICE



Innehåll: 
40 ark 40 x 50 cm
5 länsor 120 x 7,5 cm
2 kuddar 25 x 25 cm
1 kemikalie- och syraabsorbent 
Multi-Sorb, 400 g
1 par heltäckande skyddsglasögon 
med gummirem
1 par skyddshandskar
3 avfallspåsar
1 flerspråkig dekalsats "Spillredskap"

Ke
m

ik
al

ie
ha

nt
er

in
g

Innehåll: 100 ark 50 x 40 cm
7 länsor 120 x 7,5 cm
10 kuddar 25 x 25 cm
1 par heltäckande skyddsglasögon med 
gummiband
1 par skyddshandskar
5 avfallspåsar

Innehåll: 
200 ark 50 x 40 cm
22 länsor 120 x 7,5 cm
12 kuddar 25 x 25 cm
2 par heltäckande skyddsglasögon med 
gummiband
2 par skyddshandskar
8 avfallspåsar

Innehåll: 
400 ark 50 x 40 cm
20 länsor 120 x 7,5 cm
4 länsor 300 x 7,5 cm
15 kuddar 25 x 25 cm
2 fullsiktsglasögon med gummirem
2 par skyddshandskar
25 soppåsar

Typ B 12 B 12 B 12 B 24 B 24 B 24 B 36 B 36 B 36

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 115 115 115 238 238 238 415 415 415
Mått utvändigt L x B x H [mm] 560 x 480 x 940 560 x 480 x 940 560 x 480 x 940 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095
Färg på rullcontainern röd röd röd röd röd röd röd röd röd
Beställningsnummer 270-382-JY 270-383-JY 270-384-JY 270-385-JY 270-386-JY 270-387-JY 270-388-JY 270-389-JY 270-390-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 157-367-JY 157-368-JY 157-369-JY 157-370-JY 157-371-JY 157-372-JY 267-669-JY 267-670-JY 267-671-JY

2

367

NYHET

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 50 50 50
Mått utvändigt L x B x H [mm] 400 x 600 x 349 400 x 600 x 349 400 x 600 x 349
Beställningsnummer 282-173-JY 282-174-JY 282-175-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 282-176-JY 282-177-JY 282-178-JY

NYHET

W Boxen med nedfällbart lock i två delar är översiktligt packad med praktiska 
absorbenter och personlig skyddsutrustning för professionell spillhantering 
av kemikalieläckage. 

W Länsor används för att valla in läckage och förhindra att de sprids.
W Ark och kuddar används för att ta 

upp den utrunna vätskan.
W Granulatet Multi-Sorb bidrar till 

att bilda uppdämningen, förhindrar 
utsläpp och uppvisar en extremt 
hög upptagningskapacitet, i 
synnerhet vid vattenhaltiga ämnen.

W I utryckningssatserna finns 
skyddshandskar för användaren 
och avfallspåsar för förbrukade 
absorbenter.

Absorbenter DENSORB®

Spillredskap för omedelbart åtgärdande av stora 
oljeolyckor eller läckage vid produktion, på lager 
och verkstäder samt vägar.

Spillredskap i röd rullcontainer

Spillredskap typ B 24 i röd 
240 l-rullbehållare, utförande 
Universal

DENSORB®-nyheter

För beställning ring: 036-39 56 60

W Anpassad för intern användning inom 
verksamheten

W I kombination med en fatrullare 
(tillbehör) förvandlas faten till en mobil 
utryckningssats.

W Perfekt för snabb transport till 
användningsplatsen

Spillredskap i röd klapplåda, 
utförande: universal

DENSORB spillredskap med 
absorbenter i bärbar transportlåda 
för mobil användning 

Artikelnr 282-174-JY

Smidig sats med spillredskap och absorbenter i en praktisk 
signalröd transportbox för snabb användning vid akuta läckage. 

Spillredskap i röd låda

https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-densorb-b-12-oil-only-270382/270382/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-rod-vagn-densorb-utforande-universal-b-12-270383/270383/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-rod-vagn-densorb-utforande-kemikalie-b-12-270384/270384/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-absorbenter-i-rod-mobil-behallare-b-24-oil-only-270385/270385/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-rod-vagn-densorb-utforande-universal-b-24-270386/270386/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-rod-vagn-densorb-utforande-kemikalie-b-24-270387/270387/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-rod-vagn-densorb-b-36-oil-only-270388/270388/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-rod-vagn-densorb-utforande-universal-b-36-270389/270389/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-irod-vagn-densorb-utforande-kemikalie-b-36-270390/270390/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-mobil-behallare-oil-only-150-liters-uppsugningskapacitet-157367/157367/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-mobil-behallare-universal-uppsugningskapacitet-107-l-157368/157368/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-mobil-behallare-kemikalie-uppsugningskapacitet-120-l-157369/157369/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-olja-i-mobil-behallare-och-fat-s-200-270-liters-uppsugningskapacitet-157370/157370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-universal-i-mobil-behallare-och-fat-s-200-uppsugningskapacitet-194-l-157371/157371/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-kemikalie-i-mobil-behallare-och-fat-s-200-uppsugningskapacitet-210-l-157372/157372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-densorb-absorbenter-i-mobil-behallare-oil-only-b-36-267669/267669/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-densorb-absorbenter-i-mobil-behallare-universal-b-36-267670/267670/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-densorb-absorbenter-i-mobil-behallare-kemikalie-b-36-267671/267671/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-densorb-i-rod-lada-modell-olja-282173/282173/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-densorb-i-rod-lada-modell-universal-282174/282174/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-densorb-i-rod-lada-modell-kemikalie-282175/282175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-lada-densorb-modell-olja-282176/282176/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-lada-densorb-modell-universal-282177/282177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-lada-densorb-kemikalie-282178/282178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-densorb-i-rod-lada-modell-universal-282174/282174/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Saugstarkes 
Bindevlies

Absorbenter DENSORB®

De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på mitten 
för att möjliggöra sparsam användning.

Ark Universal Economy Single

Extremt absorberande universal-absorbentark som tar upp 
vätskespill extra snabbt och säkert, universellt användbara, finns i 
flera olika storlekar

W Universellt användbar för produktion och verkstad
W Tar nästan upp alla vätskor tack vare sina hydrofila egenskaper, liksom för avtorkning av 

förorenade ytor eller delar
W Perfekt som underlag vid rengörings-, reparations- och underhållsarbeten
W Den mörkgrå färgen döljer smuts så att absorbenterna kan användas under längre tid utan 

att se fula ut.

W Absorbent av polypropylen med extremt hög uppsugningsförmåga, med effektiv 
finfibrig struktur som är öppen på båda sidor, för snabb uppsugning av läckande 
vätskor

W För snabb och enkel användning

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

Ark Light Light Light Light Light Heavy Heavy Heavy

Längd utvändigt [mm] 240 400 500 500 1500 500 500 800
Bredd utvändigt [mm] 200 370 400 400 800 400 400 500
Perforering nej nej ja ja nej ja ja nej
Förpackningsenhet (förp.) 200 Styck 200 Styck 100 Styck 200 Styck 10 Styck 50 Styck 100 Styck 50 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 38 118 80 160 48 62 124 124
Beställningsnummer 175-581-JY 177-885-JY 207-920-JY 175-014-JY 180-856-JY 207-921-JY 175-015-JY 191-669-JY

Beställ en 
provsats gratis!

se sidan
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https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-light-20-x-24-cm-200-st-175581/175581/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-light-37-x-40-cm-200-st-177885/177885/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-100-st-207920/207920/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-200-st-175014/175014/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-150-x-80-cm-10-st-180856/180856/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-heavy-40-x-50-cm-50-st-207921/207921/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-heavy-40-x-50-cm-100-st-175015/175015/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-heavy-80-x-50-cm-50-st-191669/191669/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Absorbenter DENSORB®

Rullar Universal Economy Single
Rullarna är perforerade på längden och tvären för att passa alla behov.
W Rullarna är utmärkta för uppsugning av läckage och spraydimma.
W De finns i tre olika bredder för en mängd olika användningsområden.

W Hög stabilitet och hållbarhet uppnås genom en speciell prägling.
W Mycket liten dropprisk genom utpräglad adhesion mellan fiberyta och 

upptagen vätska
W Utmärkt upptagningsförmåga och hög rivhållfasthet

Extremt högabsorberande universal-absorbentrulle för snabb 
tillämpning, idealiska som underlag vid underhålls- och 
reparationsarbeten, bredd 38, 76 eller 150 cm

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

För beställning ring: 036-39 56 60

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

Avrullningsställ för rullar

se sidan

396

Rullar
Light, 

smala
Light, 

smala
Light, breda

Light, 
smala

Light, breda
Light, extra 

breda
Heavy, 
smala

Heavy, 
smala

Heavy, 
breda

Heavy, 
breda

Längd utvändigt [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Bredd utvändigt [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329
Beställningsnummer 259-105-JY 173-862-JY 173-867-JY 173-858-JY 173-871-JY 178-453-JY 259-107-JY 173-857-JY 173-866-JY 259-104-JY

https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-1-st-259105/259105/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-st-173862/173862/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-45-m-173867/173867/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-90-m-2-st-173858/173858/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-90-m-173871/173871/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-light-150-cm-x-45-m-178453/178453/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-1-st-259107/259107/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-2-st-173857/173857/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-heavy-76-cm-x-45-m-173866/173866/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-heavy-76-cm-x-70-m-259104/259104/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ark Light Heavy

Längd utvändigt [mm] 500 500
Bredd utvändigt [mm] 400 400
Förpackningsenhet (förp.) 200 Styck 100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 146 96
Beställningsnummer 243-791-JY 243-798-JY

Rullar
Light, 

smala
Light, 
breda

Heavy, 
smala

Heavy, 
breda

Längd utvändigt [m] 90 90 45 45
Bredd utvändigt [mm] 500 1000 500 1000
Förpackningsenhet (förp.) 2 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 328 328 215 215
Beställningsnummer 243-799-JY 243-800-JY 243-801-JY 243-802-JY
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Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent
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Absorbenter DENSORB®

Rulle Universal Economy Double
Rullarna är perforerade på längden och tvären för att 
passa alla behov.
W Rullarna är idealiska för att täcka stora områden.

Ark Universal Economy Double
W levereras i en praktisk dispenserkartong för snabb och effektiv 

användning

W Det extra robusta spunbond-skiktet säkerställer ännu högre slit- och rivhållfasthet, även vid full 
mättnad med vätska.

W det skyddande skiktet gör att materialet kan användas ännu mer riktat:
- först som underlag vid reparations-, rengörings- och underhållsarbete eller på arbetsbänkar 
när man behöver en slät och luddfri yta (det skyddande skiktet vänt uppåt)
eller
- för det andra för att skydda golvytor eller för att ta upp läckage från läckande maskiner, där 
det är viktigt med en snabb absorption av droppande vätskor (det skyddande skiktet vänt nedåt).

W Universellt användbar för produktion och verkstad

W Absorbent med hög upptagningsförmåga i kombination med extra slitstarkt och 
luddfritt skyddande skikt för långtidsanvändning.

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

Perforerade ark, så att man 
lätt kan riva av just den 
mängd man behöver och 
därmed spara material.

https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-dukar-economy-double-light-2-skikt-40-x-50-cm-200-st-243791/243791/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-dukar-economy-double-heavy-2-skikt-40-x-50-cm-100-st-243798/243798/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-double-light-2-skikt-50-cm-x-90-m-2-st-243799/243799/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-double-heavy-2-skikt-100-cm-x-45-m-243802/243802/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ark Light Heavy

Längd utvändigt [mm] 500 500
Bredd utvändigt [mm] 400 400
Förpackningsenhet (förp.) 100 Styck 100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 70 100
Beställningsnummer 248-913-JY 248-914-JY

Rullar
Light, 

smala
Light, 
breda

Heavy, 
smala

Heavy, 
breda

Längd utvändigt [m] 45 45 45 45
Bredd utvändigt [mm] 380 760 380 760
Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 60 120 85 170
Beställningsnummer 248-907-JY 248-908-JY 248-909-JY 248-910-JY

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

Absorbenter DENSORB®

W Med ett slitstarkt, luddfritt skyddsskikt på över- och undersida
W Absorberar olja, kem och vatten
W Perfekt för skydd av golv eller som permanent underlag på arbetsbänkar och arbetsytor
W Luddfri och därmed optimal för känsliga användningsområden och ytor
W lämpar sig även för att torka av ojämna ytor och vassa kanter
W SMS absorbent, förstärkt på båda sidor med robust spunbond för högsta riv- och hållfasthet
W Inga fiberrester på underlaget ens om filten är helt mättad

Rullar Universal Economy Triple Ark Universal Economy Triple

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

För beställning ring: 036-39 56 60

Rullarna är perforerade på längden och tvären för att passa alla 
behov.

De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på mitten 
för att möjliggöra sparsam användning.

Avrullningsställ för rullar

se sidan
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https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-dukar-economy-triple-light-3-skikt-40-x-50-cm-100-st-248913/248913/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-dukar-economy-triple-heavy-3-skikt-40-x-50-cm-100-st-248914/248914/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-triple-light-3-skikt-38-cm-x-45-m-248907/248907/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Rullar
Light, 

smala
Light, 
breda

Heavy, 
smala

Heavy, 
breda

Längd utvändigt [m] 90 90 45 45
Bredd utvändigt [mm] 500 1000 500 1000
Förpackningsenhet (förp.) 2 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 363 363 226 226
Beställningsnummer 219-430-JY 219-431-JY 219-432-JY 219-433-JY
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Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

PREMIUMPRODUKT

Ark Light Heavy

Längd utvändigt [mm] 500 500
Bredd utvändigt [mm] 400 400
Förpackningsenhet (förp.) 200 Styck 100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 161 101
Beställningsnummer 219-426-JY 219-427-JY

W Absorbent med hög upptagningsförmåga och luddfria skyddande beläggningar 
på båda sidor för högsta krav på renlighet, hållbarhet, slitage- och 
förslitningsbeständighet

Absorbenter DENSORB®

10
0 

cm

50 cm

De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på mitten 
för att möjliggöra sparsam användning.

Ark Universal Premium Triple
Rullarna är perforerade på längden och tvären för att passa alla 
behov.
W Extra breda rullar för täckning av stora ytor

Rullar Universal Premium Triple

Levereras i praktisk 
dispenserkartong för snabb och 
eff ektiv användning

W Hög mekanisk belastningskapacitet säkerställer långtidsanvändning
W Luddfri och därför perfekt för känsliga applikationer och smutskänsliga områden, 

lämpar sig även för att torka av ojämna ytor och vassa kanter
W Perfekt för skydd av golv eller som underlag på arbetsbänkar och arbetsytor
W Inga fiberrester på underlaget ens om filten är helt mättad
W Universellt användbar för produktion och verkstad
W Den ljusa färgen gör att man lätt kan se att vätska har absorberats

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

Beställ en provsats 
gratis! se sidan
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https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-premium-triple-light-3-skikt-50-cm-x-90-m-2-st-219430/219430/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbentark-premium-triple-light-3-skikt-40-x-50-cm-200-st-219426/219426/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbentark-premium-triple-heavy-3-skikt-40-x-50-cm-100-st-219427/219427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
ha

nt
er

in
g

373

2

FAVORIT

Mått Ø x L [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Förpackningsenhet (förp.) 20 Styck 12 Styck 4 Styck 4 Styck 1 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 53 47 25 53 56
Beställningsnummer 123-138-JY 123-139-JY 123-140-JY 258-259-JY 263-307-JY

Mått utvändigt L x B [mm] 250 x 250 460 x 460

Förpackningsenhet (förp.) 30 Styck 16 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 49 85
Beställningsnummer 123-134-JY 123-135-JY

Absorbentkudde universal

Absorbentlänsa universal

Absorbenter i skålar, 
förp.enhet = 12 kuddar 
med 6 skålar

Absorbenter med stor upptagningsförmåga

W Perfekt som Spillskydd vid nödsituation, t.ex. 
under läckande behållare eller fat

W Skålen ger golvet ett extra skydd och tar vid behov 
upp större vätskemängder.

W Absorbenten förhindrar spill och underlättar 
avfallshanteringen.

W Mått L x B x H (mm): 300 x 300 x 80
W Upptagningsförmåga (liter/förp.

enhet): 27

W Det töjbara höljet ger en mycket flexibel form som ger obegränsade 
användningsmöjligheter, även på svåråtkomliga ställen.

Absorbenter DENSORB®

Som fyllmedel används en speciell polypropen som säkerställer mycket god upptagningsförmåga.
De uppsugna vätskorna absorberas tillförlitligt och kan enkelt avfallshanteras.
W Universellt användbar för produktion och verkstad, ett hjälpmedel vid reparations- och underhållsarbeten.

Artikelnr 123-130-JY

De långa länsorna är perfekta för invallning av läckage.

W För uppsamling av läckande vätskor under rör, ventiler, hydrauliska 
ledningar, flänsar, kopplingspunkter och fatkranar

W Perfekt för kontinuerlig användning, t.ex. vid avtappning

W Den mycket flexibla 
formen ger en mängd 
användningsmöjligheter, 
även på svåråtkomliga 
ställen.

Absorbentlänsan kan kapas till önskad längd., Artikelnr 263-307-JY

W Den 20 m långa länsan kan anpassas till önskad längd. 
W Ingår i leveransen: 10 kabelband för att knyta länsan.

Absorbentlänsan kan kapas till önskad längd.

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

För beställning ring: 036-39 56 60

W Perfekt för kontinuerlig användning där droppar ofta måste fångas upp, t.ex. 
vid avtappning

https://www.denios.se/absorbentlansa-universal-densorb-for-begransning-av-lackage-1-2-m-langa-20-st-123138/123138/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentlansa-universal-densorb-for-begransning-av-lackage-1-8-m-langa-12-st-123139/123139/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentlansa-universal-densorb-for-begransning-av-lackage-3-m-langa-4-st-123140/123140/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universallansor-for-absorbering-av-lackage-5-m-langa-4-st-258259/258259/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-lansa-langd-20-m-1-st-263307/263307/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentkuddar-densorb-universal-for-sanering-av-spill-25-x-25-cm-30-st-123134/123134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentkuddar-densorb-universal-for-uppsugning-av-lackage-46-x-46-cm-16-st-123135/123135/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-lansa-langd-20-m-1-st-263307/263307/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Rullar, smala rulle, bred rulle, extra bred Ark Matta, bred

Längd utvändigt [m] 45,0 45,0 45,0 0,8 2,0
Bredd utvändigt [mm] 380 760 1500 500 780
Förpackningsenhet (förp.) 2 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 50 Styck 10 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 187 187 387 110 85
Beställningsnummer 163-792-JY 163-777-JY 181-593-JY 196-540-JY 268-662-JY

förp. = 25 Styck

Artikelnr 173-865-JY

Effektiv absorbent

Extra tjockt 
skyddande skikt

Absorbenter DENSORB®

Det övre kamoufl ageskiktet består av ett mycket robust material som klarar intensiv påverkan.

Fatabsorbent Universal ECONOMY SINGLE

Absorbentrullar och -mattor, kamoufl age

W Det slitstarka ovanskiktet gör att produkten kan användas som golvmatta även vid intensiva 
belastningar.

W Förhindrar olyckor och rengöringskostnader
W Mycket liten dropprisk genom utpräglad adhesion mellan fiberyta och upptagen vätska

Fatabsorbent universal DENSORB,  för uppsugning av spill vid 
påfyllning av oljor, lösningsmedel eller svaga kemikalier.

Kamouflagemönstret döljer fläckar och smuts så att produkten kan användas längre tid.

W Sparar rengöringskostnader och höjer säkerheten
W Oumbärliga då fatpumpar och trattar används
W Fatduk för 200 l-fat
W Fatlock och golv förblir rena
W Materialtjocklek: Heavy
W Diameter: 560 mm
W Kapacitet: 36 kg I/VE

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

... sugs direkt upp av kamoufl age-fi lten och efter 
bara en kort stund syns den inte längre.

En ny oljefl äck...

Avrullningsställ för 
rullar

se sidan
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https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-camouflage-heavy-2-skikt-38-cm-x-46-m-2-st-163792/163792/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-camouflage-heavy-2-skikt-76-cm-x-46-m-163777/163777/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-camouflage-heavy-2-skikt-extra-bred-150-cm-x-45-m-181593/181593/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-dukar-camouflage-heavy-2-skikt-800-x-500-mm-50-st-196540/196540/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentark-universal-camouflage-densorb-heavy-2-skikt-78-x-200-mm-10-st-268662/268662/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Ark Rulle

Längd utvändigt [m] 0,48 38,00
Bredd utvändigt [mm] 380 720
Förpackningsenhet (förp.) 100 Styck 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 110 163
Beställningsnummer 201-675-JY 201-676-JY

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

Utförande Ark Rullar, smala rulle, bred

Längd utvändigt [m] 0,4 40,0 40,0
Bredd utvändigt [mm] 400 400 800
Förpackningsenhet (förp.) 100 Styck 2 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet 
[liters / fors.enhet] 62 125 125

Beställningsnummer 273-340-JY 273-341-JY 273-342-JY

Inträff ar oväntade läckage kan mattorna självklart även 
användas för att i efterhand suga upp t.ex. olja som läckt ut.

Absorbenter DENSORB®

Absorbentrullar och -mattor, EcoSorb
W Tar snabbt upp alla icke frätande vätskor
W Miljövänlig absorbent med absorberande kärna av återvunnen cellulosa
W Luddfri och robust tack vare förstärkningsskikt på båda sidor

W lämpar sig tack vare den absorberande cellulosan särskilt väl för 
upptagning av vattenlösningar

W Det grå mönstret döljer smuts så att produkten kan användas längre tid.
W Hög rivhållfasthet även då materialet är mättat med vätska
W Rullarna är mycket lämpliga för täckning av stora ytor.
W Lämplig för gång- och körvägar

W Mycket dryg och enastående stor upptagningsförmåga
W Rullarna är perforerade på längden och tvären för att passa alla behov.
W De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på mitten för att 

möjliggöra sparsam användning.

72
 c

m

Absorbentrullar och -mattor med vätsketät PE-folie
Den vätsketäta PE-folien på undersidan förhindrar att vätska som droppar ner eller 
spills ut tränger igenom. Därmed hålls golv, arbetsbänkar och andra ytor rena och 
halkfria. 
Ett robust, luddfritt skyddsskikt på ovansidan gör rullarna och mattorna mycket 
slitstarka och man kan gå och köra på dem. 
W Extra tjockt material (heavy) som har en stor absorptionsförmåga och som är slitstarkt
W Perfekt för längre tids användning
W Universellt användbar för produktion, lager och verkstad

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

EcoSorb rullar lämpar sig perfekt som preventivt skydd för större ytor.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/densorb-universalabsorbentark-ecosorb-av-atervunnen-cellulosa-38-x-48-cm-100-st-201675/201675/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-ecosorb-av-atervunnen-cellulosa-72-x-38-cm-201676/201676/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbent-ark-universal-densorb-med-vattentat-pe-folie-40-x-40-cm-100-st-273340/273340/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbent-rullar-universal-densorb-med-vattentat-pe-folie-40-x-40-cm-2-st-273341/273341/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbent-rulle-universal-densorb-med-vattentat-pe-folie-80-x-40-cm-1-st-273342/273342/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Förhindrar olyckor och rengöringskostnader.
W Absorberar nästan alla vätskor och håller kvar dem.
W Föroreningar som t.ex. oljespår sprids inte till andra områden.
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Typ Professionell med självhäftande PE-folie – Light

Utförande Smal Bred
Längd utvändigt [m] 15 30
Bredd utvändigt [mm] 800 1000
Förpackningsenhet (förp.) Rulle Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 20 50
Beställningsnummer 265-655-JY 268-019-JY

Robust nålfiltsskikt

Självhäftande, 
ogenomtränglig 

plastbeläggning

DENSORB®-absorptionsmatta

Absorbenter - Industrimattor

W Gång- och körvägar hålls rena och halkfria.
W Färgen döljer de uppsamlade föroreningarna.
W Hållbar, luddar lite
W Även lämplig för hög belastning från t.ex. trucktrafik
W Gör det betydligt mindre tröttande att stå långa perioder.

Golvskyddsrullar "Professional SH PE"
Den självhäftande, vattentäta undersidan förhindrar att filtmaterialet rynkar sig och glider. För maximal säkerhet.

W Den absorberande översidan av fiberväven ger ett säkert och 
halksäkert underlag även vid mycket smuts.

W Även damm binds i den fibrösa översidans öppna porer. 
W Tack vare den självhäftande undersidan av folien kan väven 

på ovansidan läggas även på ojämna golv och till och med på 
trappsteg snabbt och utan veck. 

W Idealiskt att lägga på arbetsbänkar och kring maskiner. 
W Efter användning kan absorbenten avlägsnas utan att lämna spår.
W Anpassad för industri och verkstad.
W Slitstark, luddfri och med extra lång livslängd tack vare den höga 

hållfastheten
W Lösningsmedelsresistent.

PE-folien på undersidan förhindrar att vätskor som sugits upp 
läcker igenom, och håller golvet rent.

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

https://www.denios.se/absorbentmatta-pa-rulle-densorb-professional-sjalvhaftande-pe-belaggning-80-cm-x-15-m-265655/265655/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorberande-matta-pa-rulle-densorb-professional-med-sjalvhaftande-pe-belaggning-100-cm-x-30-m-268019/268019/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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CO FRIENDLY

Utförande Classic, ark Classic, rullar

Längd utvändigt [m] 0,50 50,00 50,00
Bredd utvändigt [mm] 500 500 1000
Förpackningsenhet (förp.) 50 Styck 1 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 38 75 150
Beställningsnummer 123-093-JY 129-630-JY 129-632-JY

Absorbentrulle ”Extra”

Robust nålfiltsskikt

Halkfri, 
ogenomtränglig

plastbeläggning

Utförande Extra - Light Extra - Heavy
Extra PE med halkskyddande 

PE-folie
Extra PE med halkskyddande 

PE-folie
Extra PE med halkskyddande 

PE-folie

Längd utvändigt [m] 100 50 15 30 30
Bredd utvändigt [mm] 1000 1000 910 910 1000
Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 200 150 50 92 50
Ytvikt [g/m²] 300 600 360 360 350
Beställningsnummer 129-633-JY 129-634-JY 280-997-JY 280-996-JY 129-635-JY

DENSORB®-absorptionsmatta

Mattor och rullar ”Classic”

Absorbent "Extra PE" med halksäker PE-beläggning på 
undersidan tål även att gaffeltruckar kör på den.

Golvskyddsrullar ”Extra”
W Anpassad för industri och verkstad.
W Slitstark, luddfri och med extra lång livslängd tack vare den höga hållfastheten
W Lösningsmedelsresistent.

W Extra hög absorptionsförmåga och hållfasthet.
W Till skillnad mot produkter tillverkade av ren 

syntetisk fiber har detta material även mycket hög 
uppsugningsförmåga för vattenlösningar

W Föroreningar som t.ex. oljespår sprids inte till andra 
områden.

W Förhindrar olyckor och rengöringskostnader.

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

Absorbentrulle ”Extra PE”

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

För beställning ring: 036-39 56 60

Absorbentrulle „Extra PE“ med 
glidskyddad och vätsketät undersida 
förhindrar att vätskor tränger ner i 
marken.

https://www.denios.se/industrimatta-densorb-classic-50-x-50-cm-50-st-123093/123093/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industrimatta-densorb-classic-50-cm-x-50-m-129630/129630/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industrimatta-densorb-classic-golvskyddande-100-cm-x-50-m-129632/129632/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentrulle-extra-light-densorb-100-cm-x-100-m-129633/129633/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentrulle-extra-heavy-densorb-100-cm-x-50-m-129634/129634/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangmatta-densorb-extra-pe-med-svart-pe-undersida-91-cm-x-15-m-280997/280997/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangmatta-densorb-extra-pe-med-svart-pe-undersida-91-cm-x-30-m-280996/280996/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentrulle-extra-pe-light-undersida-densorb-100-cm-x-30-m-129635/129635/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Utförande Light Light Light Light - utan perforering Heavy Heavy

Längd utvändigt [mm] 400 500 500 500 500 500
Bredd utvändigt [mm] 370 400 400 400 400 400
Perforering nej ja ja nej ja ja
Förpackningsenhet (förp.) 200 Styck 100 Styck 200 Styck 100 Styck 50 Styck 100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 118 80 160 96 62 124
Beställningsnummer 177-881-JY 207-923-JY 175-018-JY 189-447-JY 207-922-JY 175-016-JY

378

2

www.denios.se/shop

Högabsorberande 
absorbent
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Ark olja Economy Single

Absorbenter DENSORB®

Praktiska in i minsta detalj:
Arken (upp till 500 x 400 mm) är perforerade längs mittlinjen. 
På så sätt kan du lätt riva av den mängd du behöver och gör 
inte av med onödigt mycket material.

Extremt absorberande oljeabsorbentark som tar upp vätskespill extra snabbt och säkert, flyter på 
vattenytan även när de är indränkta.

W Mycket lämplig för åtgärder mot olje- och bränsleföroreningar på vattenytan

W Absorbent av polypropylen med extremt hög uppsugningsförmåga, med effektiv 
finfibrig struktur som är öppen på båda sidor, för snabb uppsugning av läckande 
vätskor

W Mycket liten dropprisk genom utpräglad adhesion mellan fiberyta och upptagen 
vätska

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

Skärmlänsar för haverier på 
vatten

se sidan
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https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-economy-single-light-37-x-40-cm-200-st-177881/177881/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-100-st-207923/207923/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-200-st-175018/175018/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-economy-single-light-medium-40-x-50-cm-100-st-189447/189447/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-economy-single-heavy-medium-40-x-50-cm-50-st-207922/207922/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-economy-single-heavy-medium-40-x-50-cm-100-st-175016/175016/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Light, smala Light, smala Light, breda Light, smala Light, breda
Light, extra 

breda
Heavy, 
smala

Heavy, 
smala

Heavy, 
breda

Heavy, 
breda

Längd utvändigt [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Bredd utvändigt [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329
Beställningsnummer 259-109-JY 173-859-JY 173-868-JY 173-863-JY 173-872-JY 178-454-JY 259-110-JY 173-860-JY 173-869-JY 259-108-JY

Avrullningsställ 
för rullar

15
0 

cm
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Nu behöver du inte leta mera! Hitta 
rätt absorbent med vår produktguide.

www.denios.se/absorbentguide
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Rullar olja Economy Single

Absorbenter DENSORB®

W Hög rivhållfasthet även när materialet är mättat med vätska
W Perfekt för användning utomhus, även i regn, tack vare de vattenavvisande egenskaperna
W Passar utmärkt som underlag för maskiner eller för att torka av förorenade ytor eller delar
W Den vita färgen gör det enklare att bedöma mättnadsgraden.
W Speciell högkvalitativ polypropenfiber garanterar hög riv- och hållfasthet

Lättanvända oljebindande absorbentrullar med extremt hög 
upptagningsförmåga, perfekt som underlag under droppande maskiner, 
vattenavvisande, bredd 38, 76 eller 150 cm

Rullarna är perforerade på längden och 
tvären för att passa alla behov.
W Rullarna är utmärkta för att täcka stora ytor.
W De finns i tre olika bredder för en mängd olika 

användningsområden.

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

För beställning ring: 036-39 56 60

se sidan

396

https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-1-st-259109/259109/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-st-173859/173859/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-45-m-173868/173868/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-90-m-2-st-173863/173863/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-90-m-173872/173872/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-light-150-cm-x-45-m-178454/178454/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-1-st-259110/259110/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-2-st-173860/173860/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-heavy-76-cm-x-45-m-173869/173869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-heavy-76-cm-x-70-m-259108/259108/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ark Light Heavy

Längd utvändigt [mm] 500 500
Bredd utvändigt [mm] 400 400
Förpackningsenhet (förp.) 200 Styck 100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 146 96
Beställningsnummer 243-805-JY 243-806-JY

Rullar
Light, 
smala

Light, 
breda

Heavy, 
smala

Heavy, 
breda

Längd utvändigt [m] 90 90 45 45
Bredd utvändigt [mm] 500 1000 500 1000
Förpackningsenhet (förp.) 2 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 328 328 215 215
Beställningsnummer 243-808-JY 243-809-JY 243-810-JY 243-811-JY
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Rulle olja Economy Double

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

Ark olja Economy Double
De applikationsbaserade specialanpassade arken är även 
perforerade på mitten för att minska onödigt spill.

Absorbenter DENSORB®

W Extra kvalitet för höga krav på hållbarhet och effektivitet
W det extra robusta spunbond-skiktet säkerställer ännu högre slit- och rivhållfasthet, även vid full 

mättnad
W det skyddande skiktet gör att absorbenten kan användas ännu mer riktat:

- först som underlag vid reparations-, rengörings- och underhållsarbete eller på arbetsbänkar 
när man behöver en slät och luddfri yta (det skyddande skiktet vänt uppåt)
- för det andra för att skydda golvytor eller för att ta upp läckage från läckande maskiner, där 
det är viktigt med en snabb absorption av droppande vätskor (det skyddande skiktet vänt nedåt),

W Perfekt för användning utomhus, även i regn, flyter på vattenytan även i helt indränkt tillstånd
W Hög rivhållfasthet även när materialet är mättat med vätska

Rullarna är perforerade på 
längden och tvären för att passa 
alla behov.
W Extra breda rullar för täckning av 

stora ytor

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

I den praktiska dispenserboxen är 
arken skyddade och lätta att ta ut 
när de behövs.

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-dukar-economy-double-light-2-skikt-40-x-50-cm-200-st-243805/243805/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-dukar-economy-double-heavy-2-skikt-40-x-50-cm-100-st-243806/243806/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-double-light-2-skikt-50-cm-x-90-m-2-st-243808/243808/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ark Light Heavy

Längd utvändigt [mm] 500 500
Bredd utvändigt [mm] 400 400
Förpackningsenhet (förp.) 100 Styck 100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 70 100
Beställningsnummer 248-911-JY 248-912-JY

Rullar
Light, 
smala

Light, 
breda

Heavy, 
smala

Heavy, 
breda

Längd utvändigt [m] 45 45 45 45
Bredd utvändigt [mm] 380 760 380 760
Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 60 120 85 170
Beställningsnummer 248-903-JY 248-904-JY 248-905-JY 248-906-JY
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Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

För beställning ring: 036-39 56 60

Absorbenter DENSORB®

W Mycket lämplig för återgärder mot olje- och bränsleföroreningar på vattenytan
W Förhöjd riv- och slitstyrka även fullt mättad med vätska.
W Perfekt för skydd av golv eller som underlag på arbetsbänkar och arbetsytor
W Luddfri skyddskikt på över- och undersida därför perfekt för känsliga applikationer och 

smutskänsliga områden, lämpar sig även för att torka av ojämna ytor och vassa kanter.
W Inga fiberrester på underlaget ens om filten är helt mättad
W Mycket liten dropprisk genom utpräglad adhesion mellan fiberyta och upptagen vätska
W Perfekt för användning utomhus, även i regn, tack vare de vattenavvisande egenskaperna. 

Den vita färgen gör det enklare att bedöma mättnadsgraden.
W Den vita färgen gör det enklare att bedöma mättnadsgraden.
W Hög rivhållfasthet även då materialet är mättat med vätska.

tåliga mattor för tillförlitlig upptagning av läckande vätskor Perfekt för att täcka stora ytor

Ark olja Economy Triple Rulle olja Economy Triple

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

Avrullningsställ 
för rullar se sidan

396

https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-dukar-economy-triple-light-3-skikt-40-x-50-cm-100-st-248911/248911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-dukar-economy-triple-heavy-3-skikt-40-x-50-cm-100-st-248912/248912/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-triple-light-3-skikt-38-cm-x-45-m-248903/248903/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ark Light Heavy

Längd utvändigt [mm] 500 500
Bredd utvändigt [mm] 400 400
Förpackningsenhet (förp.) 200 Styck 100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 161 101
Beställningsnummer 219-428-JY 219-429-JY

Rullar
Light, 
smala

Light, 
breda

Heavy, 
smala

Heavy, 
breda

Längd utvändigt [m] 90 90 45 45
Bredd utvändigt [mm] 500 1000 500 1000
Förpackningsenhet (förp.) 2 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 363 363 226 226
Beställningsnummer 219-434-JY 219-435-JY 219-436-JY 219-437-JY

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

Absorbenter DENSORB®

W Premium-kvaliteten med uppbyggnad i flera skikt uppfyller högt ställda krav på 
hållbarhet och renlighet.

W Luddfri och därför perfekt för känsliga applikationer och smutskänsliga områden, lämpar sig 
även för att torka av ojämna ytor och vassa kanter

W Hög mekanisk belastningskapacitet säkerställer långtidsanvändning
W Perfekt för skydd av golv eller som underlag på arbetsbänkar och arbetsytor
W Inga fiberrester på underlaget ens om filten är helt mättad
W Mycket liten dropprisk genom utpräglad adhesion mellan fiberyta och upptagen vätska

Ark olja Premium Triple
De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på mitten 
för att möjliggöra sparsam användning.
W Levereras i praktisk dispenserkartong för snabb och effektiv användning

Rullar olja Premium Triple
Rullarna är perforerade på längden och tvären för att passa 
alla behov.
W Extra breda rullar för täckning av stora ytor

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

DENSORB ark OLJA Premium, 
50 x 40 cm, är idealiska för 
kraftig och långvarig påverkan.

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-premium-triple-light-3-skikt-40-x-50-cm-200-st-219428/219428/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-premium-triple-heavy-3-skikt-40-x-50-cm-100-st-219429/219429/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-premium-triple-light-3-skikt-50-cm-x-90-m-2-st-219434/219434/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mått utvändigt L x B [mm] 250 x 250 460 x 460

Förpackningsenhet (förp.) 30 Styck 16 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 49 85
Beställningsnummer 123-132-JY 123-133-JY
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Absorbentkudde olja

Absorbentlänsa olja

Absorbenter med stor upptagningsförmåga
W Som fyllmedel används en speciell polypropen som säkerställer mycket god 

upptagningsförmåga.
W De uppsugna vätskorna absorberas tillförlitligt och kan enkelt avfallshanteras.
W Perfekt för användning utomhus, även i regn, tack vare de vattenavvisande egenskaperna
W Perfekt för kontinuerlig användning där spill ofta måste fångas upp, t.ex. på läckande 

maskiner eller vid avtappning
W Behåller flytförmågan även i mättat tillstånd

W De långa länsorna är perfekta för invallning av läckage.
W Det töjbara höljet ger en mycket flexibel form som ger obegränsade 

användningsmöjligheter, även på svåråtkomliga ställen.

W För uppsamling av läckande vätskor under rör, ventiler, hydrauliska 
ledningar, flänsar, kopplingspunkter och fatkranar

W Perfekt för kontinuerlig användning, t.ex. vid avtappning
W Den mycket flexibla formen ger en mängd användningsmöjligheter, även 

på svåråtkomliga ställen.

Absorbenter DENSORB®

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

För beställning ring: 036-39 56 60

Länsor för invallning och upptagning av utspilld olja

Kuddar för uppsamling av störande oljedropp från maskiner.

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Mått Ø x L [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Förpackningsenhet (förp.) 20 Styck 12 Styck 4 Styck 4 Styck 1 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 53 47 25 53 56
Beställningsnummer 123-145-JY 123-147-JY 123-148-JY 265-653-JY 263-308-JY

https://www.denios.se/absorbentkuddar-densorb-universal-for-uppsugning-av-lackage-25-x-25-cm-30-st-123132/123132/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentkuddar-densorb-olja-for-uppsugning-av-lackage-46-x-46-cm-16-st-123133/123133/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentlansa-olja-densorb-for-begransning-av-lackage-1-2-m-langa-20-st-123145/123145/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentlansa-olja-densorb-for-begransning-av-lackage-1-8-m-langa-12-st-123147/123147/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljelansor-densorb-for-absorbering-och-begransning-av-lackage-3-m-langa-4-st-123148/123148/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorptionslansor-for-begransning-av-lackage-5-m-langa-4-st-265653/265653/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-lansa-langd-20-m-1-st-263308/263308/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Smal Bred

Längd utvändigt [m] 24 24
Bredd utvändigt [m] 0,45 1,45
Förpackningsenhet (förp.) 2 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 106 170
Beställningsnummer 267-665-JY 267-664-JY

NYHET Slätt, luddfritt,
UV-stabilt
skyddsskikt

Sugstark 
absorbent

Vätsketät 
PE-folie

Absorbenter DENSORB®

Rullar olja Long Life Outdoor SMS
Mycket robust och stark absorbent för användning utomhus i syfte att skydda marken mot utströmmande oljor, 
drivmedel och andra oljebaserade vätskor.

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Den vätsketäta undersidan ger extra säkerhet: perfekt närunderlaget ska skyddas från 
vätskor som sipprar igenom.

Användning som underlag för att skydda marken: Outdoor-mattorna tar upp olja, men 
inte vatten.

Användning på järnvägsräls: Den breda absorbentmattan passar exakt mellan skenorna. 
Med den smala absorbentmattan skyddas sidoområdena.

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

W Består av tre skikt: 
1. Ett UV-resistent och slittåligt fiberskikt på ovansidan för lång livslängd hos rullen.
2. Sugstark, vit absorbent med extra tjocklek för snabb uppsugning av vätska.
3. Ett halksäkert plastskikt på undersidan förhindrar att den uppsugna vätskan sipprar igenom.

W Rullbredden passar för järnvägsspår
W Ytskikt med hög rivstyrka tillåter även gång och körning. 
W Optimal för reparations- och servicearbeten utomhus.
W Perfekt för längre tids användning

https://www.denios.se/oljeabsorbent-rulle-outdoor-long-life-smal-vattentat-2-st-densorb-267665/267665/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljeabsorbent-rulle-outdoor-long-life-bred-vattentat-densorb-267664/267664/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mått Ø x L [mm] 130 x 3000 200 x 3000 200 x 6000

Förpackningsenhet (förp.) 4 Styck 4 Styck 2 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 123 316 316
Beställningsnummer 128-555-JY 128-553-JY 181-568-JY

Absorbenter DENSORB®

 W För snabb avgränsning och uppsugning av olje- och bränsleföroreningar på vattenytan
 W Lämplig för dammar, sjöar, vattendrag, hamnbassänger osv.
 W Det mycket stabila utförandet förhindrar skador då länsarna hämtas in

DENSORB absorbtionsläns är vattenavvisande och flyter på ytan i stående och långsamt rinnande vatten. 
Flytförmågan kvarstår även i helt mättat tillstånd.

Absorbtionsläns

 W Tillförlitlig upptagning av t.ex. motorolja, diesel, eldningsolja, skärolja, växtolja, oljebaserade lösningsmedel och mycket mer
 W Färgschemat underlättar bedömningen av mättnadsgraden
 W Genomtänkt konstruktion med stabilt nät och robust innerslang fylld med högabsorberande polypropylenfilt
 W Försedd med dragavlastningslina och praktisk karbinhake och öglor för sammankoppling av flera spärrar

DENSORB absorbtionsläns (här: 6-m-segment) för indämning och 
upptagning av oljeföroreningar på vattenytor.

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

DENSORB absorbent för användning på vattenyta Med hjälp av praktiska karbinhakar kan de separata segmenten 
kopplas samman till en oljespärr med önskad längd och med 
säkerhetsöverlappning.

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/absorbtionslans-densorb-f-begransning-uppsugning-av-olja-pa-vatten-3m-x-13cm-4-st-128555/128555/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-densorb-m-oljeabsorbent-f-begransning-uppsugning-av-olja-pa-vatten-3m-x-20cm-4-st-128553/128553/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-densorb-m-oljeabsorbent-f-begransning-uppsugning-av-olja-pa-vatten-6m-x-20cm-2-st-181568/181568/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Skärmlänskombination av doppskydd och fyra DENSORB-oljelänsar

Bredd utvändigt [mm] 300
Beställningsnummer 215-814-JY
Tillbehör Utbytessats DENSORB oljespärrar 300 x 13 cm
Förpackningsenhet (förp.) 4 Styck
Beställningsnummer 128-555-JY
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Skärmläns olja

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

Skärmlänsar för säker och effektiv avgränsning och invallning av oljor, bensin, diesel och andra kolväten på öppna, 
stillastående och strömmande vatten

DENSORB skärmlänsar finns i flera storlekar och olika tekniska utföranden för olika 
användningsområden. Välj typen av skärmläns som passar dina behov här.

Välj här längd på skärmlänsen efter vattendragets 
bredd och strömningshastighet. Angivna längder 
utgör teoretiska riktvärden.

✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

250 400 500 350 600
Kombination av 
skärmlänsar

Set 
PROFESSIONAL

ECOLINE AERO

450

Bäck

Reningsverk

Medelstort vattendrag

Kanal

Hav

Stor flod

Hamn

Landskyddad

0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 1,5 - 2,0

5 10 m 10 m 15 m 20 m

10 15 m 20 m 30 m 40 m

15 25 m 30 m 45 m 60 m

20 30 m 40 m 60 m 80 m

25 40 m 50 m 75 m 100 m

30 45 m 60 m 90 m 120 m

35 55 m 70 m 105 m 140 m

40 60 m 80 m 120 m 160 m

45 70 m 90 m 135 m 180 m

50 75 m 100 m 150 m 200 m

55 85 m 110 m 165 m 220 m

60 90 m 120 m 180 m 240 m

65 100 m 130 m 195 m 260 m

70 105 m 140 m 210 m 280 m

Flödesbredd 
i m

Strömningshastighet i m/s

Har du några frågor om att välja rätt skärmläns? Eller vill du ha en individuell offert? Ring oss, vi ger dig gärna råd: 036-39 56 60.

Består av doppskydd och fyra absorberande DENSORB-oljelänsar

Skärmlänskombination

W Kombination av oljelänsor för uppsugning och återanvändbar skärmläns av plast.
W Skärmlänsan fungerar som en barriär som leder vätskan som flyter på vattnet till oljelänsorna.
W Godtyckligt antal barriärer kan tack vare det enkla kopplingssystemet kopplas samman med 

kardborrband.
W Varningsfärgen gör skärmlänsorna lätta att se även i dåliga väderförhållanden
W Kombinationen är 12 m lång, 30 cm hög och har ett doppdjup på ca 18 cm.
W Försedd med spännband för fixering av absorbenterna på skärmlänsan och karbinhakar för 

sammankoppling av flera kombinerade skärmlänsor
W Mycket effektivt absorptionsmedel på polypropenbas

Användningstid Belastning 
(vävnad/
koppling)

Komfort Flottör
Med 

sugeffektTillfälligt 
begränsat

Ständigt

Kombination av skärmlänsar ✓ Låg Enkelt Sugspärr ✓

ECOLINE ✓ Hög Standard Fasta ämnen

Set PROFESSIONAL ✓ ✓ Extremt hög Exklusivt Fasta ämnen

AERO ✓ ✓ Extremt hög Exklusivt Luftpåfyllning

Här hittar du skärmlänsen som passar dina behov bäst. 

https://www.denios.se/skarmlanskombination-olja-4st-3-m-x-130-mm-vardera-med-ett-doppskydd-12-m-x-300-mm-215814/215814/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbtionslans-densorb-f-begransning-uppsugning-av-olja-pa-vatten-3m-x-13cm-4-st-128555/128555/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Användningsområde
Bäckar, små vattendrag, 

reningsanläggningar
Reningsverk, fl oder, kanaler, sjöar

Åar, kanaler, sjöar, 
hamnar

Åar, kanaler, sjöar, hamnar, lugna 
kustområden

Bredd utvändigt [mm] 250 250 250 400 400 400 450 500 500
Längd utvändigt [m] 5,0 10,0 15,0 5,0 10,0 15,0 15,0 10,0 15,0
Beställningsnummer 267-955-JY 267-956-JY 215-800-JY 267-957-JY 267-958-JY 215-802-JY 215-803-JY 267-959-JY 215-804-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Fördelarstycke 215-809-JY 215-809-JY 215-809-JY 215-810-JY 215-810-JY 215-810-JY 215-811-JY 215-812-JY 215-812-JY
Beställningsnummer Ändelement 215-805-JY 215-805-JY 215-805-JY 215-806-JY 215-806-JY 215-806-JY 215-807-JY 215-808-JY 215-808-JY

Tillbehör Beställningsnummer

Sprint 1,8 x 100 cm 261-508-JY
Slägga, 3 kg 267-965-JY
Flytlina, 5 m, treskäftad tvinnad, av PP, svart, godtyckligt förlängningsbar, hårdnar inte 267-964-JY
Väggmonteringssats med 2 glidstycken och 2 skenor, passar alla storlekar 265-660-JY

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

Delelement

Kopplingselement
Ändelement
Fördelarelement
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Skärmläns olja

100 mm

250 mm
150 mm

150 mm

400 mm
250 mm

150 mm

450 mm
300 mm

200 mm

500 mm
300 mm

Skärmläns OLJA ECOLINE
W Snabbskärmlänsar för tillfälliga insatser, t.ex. efter oljeolyckor på vattendrag 

eller för haveriprevention vid byggnadsarbeten.

W Vätsketätt svetsad specialväv med invändiga flytkroppar
W Flexibla och återanvändbara.
W Tack vare integrerade och användarvänliga snabbkopplingar av aluminium kan komponenterna 

skärmläns, fördelarelement och ändelement kopplas samman. Det innebär att flera 
skärmlänsar kan sammanfogas efter behov.

W Varningsfärgen gör skärmlänsorna lätta att se även i dåliga väderförhållanden
W Doppskydd med ballastkedjor förhindrar underspolning

Deflektorspärren sätts mot strömmen, i en vinkel definierad av strömningshastigheten och 
bildar på så sätt den egentliga barriären. Strandskyddsspärren förhindrar nedsmutsning i 
strandzonen. Särskilda strandändstycken och spännanordningar fixerar skärmlänsen i önskat 
läge och skapar ett säkert arbetsområde för upptagning av det farliga ämnet ur vattnet.

Ritning över en skärmläns bestående av fl era segment, 
två ändstycken och ett fördelarelement 

För beställning ring: 036-39 56 60

Skärmlänsorna i serien ECOLINE kan 
snabbt kopplas samman i valfritt antal 
och därigenom även skydda stora ytor.

Tillbehör: Ändelement Tillbehör: Fördelarelement Så här är en oljespärr från DENIOS uppbyggd

Skummaterial
Flytkroppar

Splint med kedja

Ballastkedja Snabbkoppling

https://www.denios.se/skarmlans-densorb-ecoline-250-5-m-for-sma-vattendrag-fribord-100-mm-doppdjup-150-mm-267955/267955/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-densorb-ecoline-250-10-m-for-sma-vattendrag-fribord-100-mm-doppdjup-150-mm-267956/267956/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-densorb-ecoline-250-15-m-for-sma-vattendrag-fribord-100-mm-doppdjup-150-mm-215800/215800/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-densorb-ecoline-400-5-m-for-sma-vattendrag-fribord-150-mm-doppdjup-250-mm-267957/267957/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-densorb-ecoline-400-10-m-for-sma-vattendrag-fribord-150-mm-doppdjup-250-mm-267958/267958/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-densorb-ecoline-400-15-m-for-sma-vattendrag-fribord-150-mm-doppdjup-250-mm-215802/215802/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-densorb-ecoline-450-15-m-for-aar-hav-och-hamnar-fribord-150-mm-doppdjup-300-mm-215803/215803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-densorb-ecoline-500-10-m-for-hamnar-och-kustomraden-fribord-200-mm-doppdjup-300-mm-267959/267959/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-densorb-ecoline-500-15-m-for-hamnar-och-kustomraden-fribord-200-mm-doppdjup-300-mm-215804/215804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fordelarstycke-for-skarmlans-ecoline-250-tva-flikar-215809/215809/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fordelarstycke-for-skarmlans-ecoline-250-tva-flikar-215809/215809/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fordelarstycke-for-skarmlans-ecoline-250-tva-flikar-215809/215809/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fordelarstycke-for-skarmlans-ecoline-400-tva-flikar-215810/215810/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fordelarstycke-for-skarmlans-ecoline-400-tva-flikar-215810/215810/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fordelarstycke-for-skarmlans-ecoline-400-tva-flikar-215810/215810/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fordelarstycke-for-skarmlans-ecoline-450-tva-flikar-215811/215811/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fordelarstycke-for-skarmlans-ecoline-500-tva-flikar-215812/215812/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fordelarstycke-for-skarmlans-ecoline-500-tva-flikar-215812/215812/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-ecoline-250-enkelt-rakt-med-runt-ror-215805/215805/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-ecoline-250-enkelt-rakt-med-runt-ror-215805/215805/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-ecoline-250-enkelt-rakt-med-runt-ror-215805/215805/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-ecoline-400-enkelt-rakt-med-runt-ror-215806/215806/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-ecoline-400-enkelt-rakt-med-runt-ror-215806/215806/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-ecoline-400-enkelt-rakt-med-runt-ror-215806/215806/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-ecoline-450-enkelt-rakt-med-runt-ror-215807/215807/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-ecoline-500-enkelt-rakt-med-runt-ror-215808/215808/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-ecoline-500-enkelt-rakt-med-runt-ror-215808/215808/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markspik-1-8-x-100-cm-en-spetsad-ande-rodlackerade-for-skarmlansen-ecoline-1-st-261508/261508/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slagga-3-kg-267965/267965/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flytlina-av-pp-svart-14-mm-5-lopm-3-slagen-50-mm-ogla-insplitsad-i-bada-andar-267964/267964/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggmonteringssats-bestaende-av-tva-1-m-langa-skenor-och-tillbehor-for-skarmlans-ecoline-265660/265660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Innehåll: 
2 skärmlänsar à 5 meter
4 snabbkopplingar
2 strandändstycken, enkla
1 strandskyddsfördelarstycke
3 markspikar 1000 x 18 mm
3 fl ytlinor 15 meter
1 slägga 3 kg
10 soppåsar
5 oljeskimrar 60 x 20 cm
20 absorbentark 50 x 40 cm
5 par skyddshandskar
1 förvaringsbox 1210 x 785 x 780 mm
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www.denios.se/shop

Användningsområde
Medelstora och stora fl oder, 

reningsverk, kanaler, sjöar, hamnar
Kanaler, sjöar, stora fl oder, 

hamnar, lugna kustområden

Utförande 350L 350L 600L
Bredd utvändigt [mm] 0 0 0
Längd utvändigt [m] 5,0 10,0 10,0
Beställningsnummer 267-960-JY 267-961-JY 267-963-JY
Tillbehör

Beställningsnummer 
Änddel för fastsättning 278-505-JY 278-505-JY 278-506-JY

Beställningsnummer 
Påfyllningsanordning 
med tryckregulator, slang 
och påfyllningsadapter 
för självständig, energi-
oberoende drift.

267-966-JY 267-966-JY 267-966-JY

Beställningsnummer 
Eff ektiv fl äkt för uppblås-
ning och tömning av ol-
jespärren Aero, komplett 
med slang och adapter

267-967-JY 267-967-JY 267-967-JY

BESTÄLL SAMTIDIGTInnehåll: 
2 skärmlänsar à 5 meter  
2 snabbkopplingar  
20 absorbentark 50 x 40 cm  
1 förvaringslåda 
1210 x 785 x 780 mm

Skärmläns, förlängning, 
Artikelnr 201-716-JY

Skärmläns olja

W Innovativ uppblåsbar skärmläns för mobila nödinsatser och stationära 
skyddskoncept för varaktig användning.

Skärmlänsar AERO

W Minimerat platsbehov vid förvaring och transport tack vare att den 
blåses upp med luft vid användning.

W Tack vare en ovanligt hög draghållfasthet tål skärmlänsarna AERO hög 
belastning och passar i extrema situationer med t.ex. starka strömmar 
och vindar. 

W Består av högkvalitativ specialväv med extremt hög ytvikt på 900 g/m².
W Vattentätt insvetsade ballastvikter i doppskyddet. 
W Med hjälp av integrerade och användarvänliga snabbkopplingar 

av aluminium med säkring som inte kan gå förlorad kan 
systemkomponenterna skärmläns, fördelarelement och ändelement 
kopplas samman. Det innebär att godtyckligt många barriärer kan 
sammanfogas efter behov.

W Flexibla och återanvändbara.
W Signalfärg för god urskiljbarhet även vid dåliga 

omgivningsförhållanden.
W Skärmlänsar AERO kan användas omedelbart. För bekväm utläggning 

och fastsättning finns omfattande tillbehör i behovsanpassade allt-i-
ett-paket att tillgå. 

Skärmlänssats PROFESSIONAL

Skärmlänssats i 
väderbeständig 
förvaringslåda, 
Artikelnr 201-653-JY

Väggmonteringssats med 
2 glidstycken och 2 skenor 
för kajmurar, bassängkan-
ter osv., längd 1 meter, 
Artikelnr 201-976-JY

Allt-i-ett-paket bestående av återanvändbara snabb-skärmlänsar, absorbenter för olja och praktiska tillbehör för mobila nödinsatser. 

W För professionell begränsning och upptagning av oljeläckage på vattenytor, 
t.ex. insjöar, vattendrag, hamnar, utjämningsmagasin etc.

W Skärmlänsen med dubbla kammare, kan snabbt sättas in som oljespärr vid 
läckage på stillastående resp. långsamt rinnande vatten (<1,3 m/s) med 
liten arbetsinsats. 

W Doppskyddet med vattentätt insvetsade ballastvikter garanterar att 
skärmlänsen hålls i lodrätt läge även i strömmande vatten.

W Består av högkvalitativ specialväv med extremt hög ytvikt på 900 g/m².
W Med hjälp av integrerade och användarvänliga snabbkopplingar av 

aluminium med säkring som inte kan gå förlorad kan systemkomponenterna 
skärmläns, fördelarelement och ändelement kopplas samman. Med 
utökningssetet kan godtyckligt många barriärer sammanfogas efter behov.

W Varningsfärgen gör skärmlänsorna lätta att se även i dåliga 
väderförhållanden

150 mm

150 mm
400 mm

130 mm

200 mm 200 mmSurfa in på vår hemsida 
och upptäck fler 
produktfavoriter!

www.denios.se/shop

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

https://www.denios.se/skarmlans-aero-350l-densorb-kan-fyllas-med-luft-5-m-for-aar-kanaler-reningsverk-hav-och-hamnar-267960/267960/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-aero-350l-densorb-kan-fyllas-med-luft-10-m-for-alvar-hav-hamnar-och-kustomraden-267961/267961/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skarmlans-aero-600l-densorb-kan-fyllas-med-luft-10-m-for-alvar-hav-hamnar-och-kustomraden-267963/267963/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-aero-350l-enkel-278505/278505/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-aero-350l-enkel-278505/278505/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andstycke-for-skarmlans-aero-600l-enkel-278506/278506/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/luftpafyllning-paket-i-for-densorb-skarmlans-aero-bestaende-av-pafyllningspistol-tryckluftsflaska-267966/267966/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/luftpafyllning-paket-i-for-densorb-skarmlans-aero-bestaende-av-pafyllningspistol-tryckluftsflaska-267966/267966/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/luftpafyllning-paket-i-for-densorb-skarmlans-aero-bestaende-av-pafyllningspistol-tryckluftsflaska-267966/267966/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/luftpafyllning-paket-ii-for-densorb-skarmlans-aero-bestaende-av-elkompressor-267967/267967/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/luftpafyllning-paket-ii-for-densorb-skarmlans-aero-bestaende-av-elkompressor-267967/267967/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/luftpafyllning-paket-ii-for-densorb-skarmlans-aero-bestaende-av-elkompressor-267967/267967/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mått Ø x L [mm] 200 x 600

Förpackningsenhet (förp.) 10 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 129
Beställningsnummer 128-556-JY

Artikelnr 119-244-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Absorbenter DENSORB®

W För avlägsnande av oljefilm från vattenytan
W Tillförlitlig upptagning av t.ex. motorolja, diesel, eldningsolja, 

skärolja, växtolja, oljebaserade lösningsmedel och mycket mer

Flatlänsa olja

W Försedd med dragavlastningslina
W Behåller flytförmågan även i mättat tillstånd
W Färgschemat underlättar bedömningen av 

mättnadsgraden
W Kan kapas individuellt till nödvändig längd

W Perfekt för kontinuerlig användning i vatten, även vid höga 
strömningshastigheter

W Lämplig för alla typer av vattendrag samt reningsverk, hamnbassänger och 
oljeavskiljare

Oljekuber

W Tar tack vare sina hydrofoba egenskaper upp vätskor på olje- resp. 
kolvätebas, men stöter bort vatten

W Mycket liten dropprisk genom utpräglad adhesion mellan fiberyta och 
upptagen vätskaBehåller flytförmågan även i mättat tillstånd

W Mycket lämplig för åtgärder mot olje- 
och bränsleföroreningar på vattenytan

W Oljeabsorbent typ I, II SF
W Levereras i PE-påse à 10 kg
W Upptagningsförmåga 15 liter/förp.

Oljelänsa (L x B [m]: 30 x 0,48), kan förkortas till 
önskad längd, Artikelnr 170-342-JY

W För smidig upptagning av olja, bränsle och liknande i 
dagvattenbrunnar, avlopp, rör eller tankar

W Absorbenter med mycket stark sugförmåga i robust nylonnät 
W Mycket lämplig för svåråtkomliga områden

Absorbent för brunn och avlopp

W Tillförlitlig upptagning av t.ex. motorolja, diesel, eldningsolja, skärolja, 
växtolja, oljebaserade lösningsmedel och mycket mer

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

https://www.denios.se/oljesabsorbent-pa-draglina-densorb-for-brunn-och-avlopp-20-cm-o-10-st-128556/128556/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Högabsorberande 
absorbent

Utförande Light Light Light Heavy Heavy

Längd utvändigt [mm] 400 500 500 500 500
Bredd utvändigt [mm] 370 400 400 400 400
Perforering nej ja ja ja ja
Förpackningsenhet (förp.) 200 Styck 100 Styck 200 Styck 50 Styck 100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 118 80 160 62 124
Beställningsnummer 177-886-JY 207-917-JY 175-019-JY 207-919-JY 175-020-JY

Absorbenter DENSORB®

Ark kemikalie Economy Single
W De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på 

mitten för att möjliggöra sparsam användning.

W Tar tillförlitligt upp alla vätskor tack vare sina hydrofila egenskaper
W Den gula varningsfärgen gör det enkelt att se den upptagna vätskan.

Extremt absorberande kemikalieabsorbentark som tar upp vätskespill extra snabbt 
och säkert, signalfärgen varnar för potentiell fara, fi nns i fl era olika storlekar

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

KEMIKALIE - för syror, alkalier, lösningsmedel och okända kemikalier

Arken (400 x 500 mm) är perforerade i mitten, så att man lätt kan riva av den mängd 
man behöver vid mindre läckage.

https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-ark-economy-single-light-37-x-40-cm-200-st-177886/177886/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-100-st-207917/207917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-200-st-175019/175019/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-ark-economy-single-heavy-40-x-50-cm-50-st-207919/207919/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-ark-economy-single-heavy-40-x-50-cm-100-st-175020/175020/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Light, smala Light, smala Light, breda Light, smala Light, breda Heavy, smala Heavy, smala Heavy, breda Heavy, breda

Längd utvändigt [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 70
Bredd utvändigt [mm] 380 380 760 380 760 380 380 760 760
Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 68 137 137 274 274 106 211 211 329
Beställningsnummer 259-112-JY 207-914-JY 207-915-JY 173-864-JY 173-873-JY 259-113-JY 173-861-JY 173-870-JY 259-111-JY

Nu behöver du inte leta mera! Hitta 
rätt absorbent med vår produktguide.

www.denios.se/absorbentguide

Absorbenter DENSORB®

Rulle kemikalie Economy Single

76
 c

m

38
 c

m

Lättanvända kemikalie-absorbentrullar med extremt 
hög upptagningsförmåga, perfekt som underlag vid 
omfyllning, för täckning av stora ytor, bredd 38 eller 76 cm

W Rullarna är mycket lämpliga för täckning av stora ytor.
W Rullarna är perforerade på längden och tvären för att 

passa alla behov.

W Det kemikalieresistenta materialet bryts inte ner och triggar inga farliga reaktioner vid kontakt med korrosiva vätskor (se lista över upptagningsämnen)
W För snabb och enkel användning
W Utmärkt upptagningsförmåga och snabb uppsugning
W Perfekt för användning i laboratorium, som underlag för maskiner eller för att torka av ytor eller behållare
W Hög stabilitet och hållbarhet garanteras genom en speciell prägling
W Mycket liten dropprisk tack vare stark vidhäftning mellan fiberyta och upptagen vätska
W Rullarna är perforerade på längden och tvären för att passa alla behov.

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

KEMIKALIE - för syror, alkalier, lösningsmedel och okända kemikalier

För beställning ring: 036-39 56 60

Avrullningsställ 
för rullar se sidan

396

https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-259112/259112/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-st-207914/207914/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-45-m-207915/207915/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-90-m-2-st-173864/173864/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-90-m-173873/173873/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-259113/259113/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-heavy-38-cm-x-45-m-2-st-173861/173861/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-heavy-76-cm-x-45-m-173870/173870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-heavy-76-cm-x-70-m-259111/259111/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ark Light Heavy

Längd utvändigt [mm] 500 500
Bredd utvändigt [mm] 400 400
Förpackningsenhet (förp.) 200 Styck 100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 146 96
Beställningsnummer 243-812-JY 243-814-JY

Rullar
Light, 

smala
Light, 
breda

Heavy, 
smala

Heavy, 
breda

Längd utvändigt [m] 90 90 45 45
Bredd utvändigt [mm] 500 1000 500 1000
Förpackningsenhet (förp.) 2 Rulle 1 Rulle 2 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 328 328 215 215
Beställningsnummer 243-815-JY 243-816-JY 243-817-JY 243-818-JY
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Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

Absorbenter DENSORB®

W Extra breda rullar för täckning av stora ytor
W Rullarna är perforerade på längden och på tvären för behovsbaserad 

uppdelning.

W De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på mitten för att 
möjliggöra sparsam användning.

W Levereras i praktisk dispenserkartong för snabb och effektiv användning

Rulle kemikalie Economy Double Ark kemikalie Economy Double

W det extra robusta spunbond-skiktet säkerställer ännu högre slit- och rivhållfasthet, även vid full 
mättnad

W det skyddande skiktet gör att absorbenten kan användas ännu mer riktat:
- först som underlag vid reparations-, rengörings- och underhållsarbete eller på arbetsbänkar 
när man behöver en slät och luddfri yta (det skyddande skiktet vänt uppåt)
- för det andra för att skydda golvytor eller för att ta upp läckage från läckande maskiner, där 
det är viktigt med en snabb absorption av droppande vätskor (det skyddande skiktet vänt nedåt),

W den kemikalieresistenta absorbentfilten bryts inte ner och triggar inga farliga reaktioner vid 
kontakt med korrosiva vätskor (se lista över upptagningsämnen)

W lämplig för användning i laboratorium, produktion och verkstäder

W Absorbent med hög upptagningsförmåga i kombination med extra slitstarkt och 
luddfritt skyddande skikt för långtidsanvändning

W Lämplig för områden där frätande kemikalier lagras eller bearbetas

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

KEMIKALIE - för syror, alkalier, lösningsmedel och okända kemikalier

I den praktiska dispenserboxen är 
arken skyddade och lätta att ta ut när 
de behövs.

https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-dukar-economy-double-light-2-skikt-40-x-50-cm-200-st-243812/243812/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-dukar-economy-double-heavy-2-skikt-40-x-50-cm-100-st-243814/243814/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rullar-economy-double-light-2-skikt-50-cm-x-90-m-2-st-243815/243815/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Ark Light Heavy

Längd utvändigt [mm] 500 500
Bredd utvändigt [mm] 400 400
Förpackningsenhet (förp.) 100 Styck 100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 70 100
Beställningsnummer 256-714-JY 256-715-JY

Rullar
Light, 

smala
Light, 
breda

Heavy, 
smala

Heavy, 
breda

Längd utvändigt [m] 45 45 45 45
Bredd utvändigt [mm] 380 760 380 760
Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle 1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 60 120 85 170
Beställningsnummer 256-710-JY 256-711-JY 256-712-JY 256-713-JY
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Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Slätt luddfritt 
skyddsskikt

Högabsorberande 
absorbent

Absorbenter DENSORB®

W Absorbent med hög upptagningsförmåga och luddfria skyddande beläggningar 
på båda sidor för högsta krav på renlighet, hållbarhet, användningstid och 
slitagebeständighet

W Den gula signalfärgen visar på möjlig fara och gör att den absorberade vätskan syns.
W Det kemikalieresistenta materialet bryts inte ner och triggar inga farliga reaktioner vid kontakt 

med korrosiva vätskor (se lista över upptagningsämnen)
W perfekt för användning i laboratorium, som golvskydd eller som underlag på arbetsbord
W Hög mekanisk belastningskapacitet säkerställer långtidsanvändning
W luddfri och därför perfekt för känsliga applikationer och smutskänsliga områden, lämpar sig 

även för att torka av ojämna ytor och vassa kanter
W Mycket liten dropprisk tack vare stark vidhäftning mellan fiberyta och upptagen vätska

W tåliga mattor för tillförlitlig upptagning av läckande 
kemikalier, t.ex. i laboratorier

Arken (400 x 500 mm) är perforerade i 
mitten, så att man lätt kan riva av den 
mängd man behöver vid mindre läckage.

Rullar kemikalie Economy Triple Ark kemikalie Economy Triple

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60
Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

KEMIKALIE - för syror, alkalier, lösningsmedel och okända kemikalier

För beställning ring: 036-39 56 60

Spillredskap i vagn

se sidan

405

https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-dukar-economy-triple-light-3-skikt-40-x-50-cm-100-st-256714/256714/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-dukar-economy-triple-triple-3-skikt-40-x-50-cm-100-st-256715/256715/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-triple-light-3-skikt-38-cm-x-45-m-1-st-256710/256710/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mått utvändigt L x B [mm] 250 x 250 460 x 460

Förpackningsenhet (förp.) 30 Styck 16 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 49 85
Beställningsnummer 123-136-JY 123-137-JY

Mått Ø x L [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 80 x 5000 75 x 20000

Förpackningsenhet (förp.) 20 Styck 12 Styck 4 Styck 4 Styck 1 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 53 47 25 53 56
Beställningsnummer 123-150-JY 123-151-JY 123-152-JY 265-654-JY 263-309-JY

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Absorbenter DENSORB®

Som fyllmedel används en speciell polypropen som säkerställer mycket god upptagningsförmåga.
De uppsugna vätskorna binds tillförlitligt och kan enkelt avfallshanteras.

Fyllda med absorbenter med stor upptagningsförmåga

W Förstahandsvalet vid läckage där man inte känner till vilken typ av vätska 
som har läckt ut

W Kemiskt inert och därigenom lämplig för upptagning av frätande kemikalier

W Perfekt för kontinuerlig användning där spill ofta måste fångas upp, t.ex. på 
läckande maskiner eller vid avtappning

W Tar upp alla vätskor tack vare sina hydrofila egenskaper

KEMIKALIE-länsor för avgränsning av läckande frätande ämnen vid olyckor och 
absorbentark KEMIKALIE för efterföljande upptagning av vätskor

Absorbentlänsa kemikalie
De långa länsorna är perfekta för invallning av läckage.

W Det töjbara höljet ger en mycket flexibel form som ger obegränsade användningsmöjligheter, 
även på svåråtkomliga ställen.

Absorberingskudde kemikalie
W Perfekt för kontinuerlig användning där spill ofta måste fångas upp, 

t.ex. på läckande maskiner eller vid avtappning
W För uppsamling av läckande vätskor under rör, ventiler, hydrauliska 

ledningar, flänsar, kopplingspunkter och fatkranar
W Den mycket flexibla formen ger en mängd användningsmöjligheter, även 

på svåråtkomliga ställen.
W Mycket stor upptagningsförmåga

Matta

To
rkduk

Spillredskap i vagn
se sidan

405

KEMIKALIE - för syror, alkalier, lösningsmedel och okända kemikalier

https://www.denios.se/absorbentkuddar-densorb-kemikalie-for-uppsugning-av-lackage-25-x-25-cm-30-st-123136/123136/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentkuddar-densorb-kemikalie-for-uppsugning-av-lackage-46-x-46-cm-16-st-123137/123137/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentlansa-kemikalie-densorb-for-begransning-av-lackage-1-2-m-langa-20-st-123150/123150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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 Du kan välja mellan tre utföranden:

OLJA   tar upp olja och stöter bort vatten

UNIVERSAL   suger upp olja, vatten och andra kemikalier

KEMIKALIE   för syra, bas och kemikalier

FAVORIT

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Mått utvändigt L x B [mm] 15000 x 480 15000 x 480 15000 x 480
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 29 29 29
Beställningsnummer 181-147-JY 181-146-JY 181-148-JY

Tack vare den längs- och tvärgående perforeringen kan ett lämpligt format lätt rivas av 
för varje enskilt användningstillfälle.

Absorbenter DENSORB®

W kan användas som rulle, länsa, ark och torkduk

Multiformat – redo för alla användningsområden: Fyra format i ett

W Levereras i praktisk dispenserkartong för snabba insatser överallt

W Perfekt för dagligt bruk, för underhåll och reparation samt för 
oväntade läckage

W Absorbenten levereras vikt och rullad samt perforerad både på 
längden och tvären – för alla behov

W Polypropenfiber i hög kvalitet och robust spunbond garanterar 
högsta riv- och nötningshållfasthet

W De kompakta måtten gör det möjligt att använda absorbenten på 
alla arbetsplatser: Arbetsbänk, monteringsfordon, lastbil, truck osv.

Matta
Rulle

Lä
nsa

To
rkduk

Absorbentrullar Multiformat i tre utföranden (från vänster) UNIVERSAL, KEMIKALIE 
och OLJA i praktisk dispenserbox

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/absorbentrulle-densorb-multiformat-oil-only-15-m-181147/181147/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentrulle-densorb-multiformat-universal-15-m-181146/181146/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentrulle-densorb-multiformat-kemikalie-15-m-181148/181148/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 116-579-JY Artikelnr 116-578-JY Artikelnr 116-637-JY

Avrullningssystem

40 cm

80 cm

40 cm
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Uppsättning av stativ för 
80 cm breda rullar, 
Artikelnr 136-489-JY

Artikelnr 256-716-JY

100 cm

BESTÄLL SAMTIDIGT

Avrullningsstativ och vägghållare

Mobilt avrullningsställ inkl. 
sopsäckshållare och avrivningsskena, 
mått B x D x H (mm): 490 x 720 x 1070

Avrullningsställ för rullar upp till 
40 cm bredd inkl. avrivningsskena, 
mått B x D x H (mm): 440 x 385 x 880

Väggavrullningsställ för rullar upp till 
40 cm bredd, inkl. avrivningsskena, 
mått B x D x H (mm): 500 x 430 x 360

W För rullprodukter upp till 80 cm bredd
W Stabil avrullningshållare för industri och verkstad
W Inklusive avrivningsskenaKan användas som vägghållare eller som 

fristående anordning
W Mått B x D x H (mm): 880 x 460 x 630

40 cm

80 cm

Mobilt rullställ för absorbenter och torkdukar, 
mått B x D x H (mm): 600 x 470 x 1000, 
Artikelnr 251-113-JY

Avrullningsställ stående för rullar från 
76 till 100 cm bredd, mått B x D x H 
[mm]: 1100 x 300 x 1060

W För rullprodukter upp till 38 cm bredd

Extra tillbehör: 
Avläggningsskålar för 
t.ex. skyddshandskar och 
skyddsglasögon, mått 
B x D x H (mm): 
390 x 180 x 85, 
Artikelnr 250-263-JY

W Ergonomiskt handtag och lättrullande massiva gummihjul för bekväm 
och säker manövrering

W Snabb och enkel montering av hjul
W Korrosionsfri och lätt att hålla ren
W Stabilt och robust konstruktion av miljövänlig polyeten — mycket 

resistent mot oljor, syror, baser och andra frätande ämnen

Väggavrullningsställ för rullar upp till 80 cm bredd..

Väggavrullningsställ för rullar upp till 80 cm bredd, kan användas fristående. 
Artikelnr 136-487-JY
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Absorbenter DENSORB®

 Du kan välja mellan tre utföranden:

OLJA   tar upp olja och stöter bort vatten

UNIVERSAL   suger upp olja, vatten och andra kemikalier

KEMIKALIE   för syra, bas och kemikalier
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Typ DENSORB® absorbentskåp S DENSORB® absorbentskåp L DENSORB® Caddy DENSORB®-vagn

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 228 228 228 457 457 457 228 228 228
Mått utvändigt L x B x H [mm] 640 x 600 x 1130 640 x 1200 x 1130 820 x 700 x 1300
Beställningsnummer 217-042-JY 217-043-JY 217-044-JY 217-218-JY 217-219-JY 217-220-JY 217-039-JY 217-040-JY 217-041-JY
Tillbehör

Beställningsnummer 2 absorbentrullar à 45 m för påfyllning 173-859-JY 173-862-JY 207-914-JY – – – 173-859-JY 173-862-JY 207-914-JY
Beställningsnummer 1 absorbentrulle à 45 m för påfyllning – – – 173-868-JY 173-867-JY 207-915-JY – – –
Beställningsnummer 200 absorbentark för påfyllning – – – 175-018-JY 175-014-JY 175-019-JY – – –
Beställningsnummer 100 absorbentark för påfyllning 207-923-JY 207-920-JY 207-917-JY – – – 207-923-JY 207-920-JY 207-917-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Behållare för DENSORB®-absorbenter

Absorbentskåp S med mycket kompakta mått och en dörr inkl. transparent 
dokumentfack på insidan.

Spillredskap i vagn med lättrullande hjul i massivt gummi

W DENSORB absorbenter finns alltid där de behövs – för snabba och effektiva 
insatser

W Stora dörrar gör det enkelt och bekvämt att nå absorbenterna i form av 
rullar eller ark.

W Magnetlåsen gör det enkelt att öppna dörrar och håller dörrarna täta och 
innehållet rent.

W Robust konstruktion av stabil plast med lång livslängd, god motståndskraft 
och utan risk för korrosion

W Välj mellan stationär eller mobil

I de praktiska och kompakta DENSORB®-absorbentskåpen förvaras de 
absorbenter som används dagligen på ett översiktligt sätt samtidigt 
som de är enkla att komma åt.

Den är utrustad med ett ergonomiskt 
handtag som är lätt att greppa 
även om användaren bär tjocka 
skyddshandskar och optimerar 
manövrerbarheten användaren bär 
tjocka skyddshandskar..

Spillskåp L DENSORB med extra mycket utrustning och två dörrar samt ett 
transparent dokumentfack på insidan.

Lättkörda DENSORB®-vagnar med spillredskap är en oersättlig hjälp 
då absorbenterna snabbt behöver förflyttas till olika insatsplatser.

Innehåll: 
1 absorbentrulle 45 m x 38 cm 
inkl. axel för upphängning
2 x 100 absorbentark 50 x 40 cm
1 hyllplan, förzinkat stål

Innehåll: 
1 absorbentrulle 45 m x 38 cm 
inkl. axel för upphängning
2 x 100 absorbentark 50 x 40 cm
1 hyllplan, förzinkat stål

Innehåll: 
1 absorbentrulle 45 m x 76 cm 
inkl. axel för upphängning
2 x 200 absorbentark 50 x 40 cm 
1 hyllplan, förzinkat stål

https://www.denios.se/absorbentsskap-olja-s-uppsugningskapacitet-113-liter-enkeldorr-217042/217042/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentsskap-universal-s-uppsugningskapacitet-107-liter-enkeldorr-217043/217043/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentsskap-kemikalie-s-uppsugningskapacitet-107-liter-enkeldorr-217044/217044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentskap-olja-l-pardorr-uppsugningskapacitet-349-liter-densorb-217218/217218/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentsskap-universal-l-pardorr-uppsugningskapacitet-328-liter-217219/217219/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbentsskap-kemikalie-l-uppsugningskapacitet-328-liter-pardorr-217220/217220/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-caddy-densorb-utforande-olja-113-liter-217039/217039/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-spillredskap-i-vagn-utforande-universal-217040/217040/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-spillredskap-i-vagn-utforande-kemikalie-217041/217041/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-st-173859/173859/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-st-173862/173862/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-st-207914/207914/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-st-173859/173859/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-st-173862/173862/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-light-38-cm-x-45-m-2-st-207914/207914/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-45-m-173868/173868/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-45-m-173867/173867/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-45-m-207915/207915/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-200-st-175018/175018/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-200-st-175014/175014/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-200-st-175019/175019/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-100-st-207923/207923/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-100-st-207920/207920/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-100-st-207917/207917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-100-st-207923/207923/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-100-st-207920/207920/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-ark-economy-single-light-40-x-50-cm-100-st-207917/207917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Innehåll: 
40 ark 50 x 40 cm
3 länsor 120 x 7,5 cm
2 x 400 g kemikalie- och syraabsorbenter Multi-Sorb
1 par heltäckande skyddsglasögon typ V-Maxx
1 par skyddshandskar för kemikalier
1 munskydd typ 6000
1 skyddsoverall typ 4, 5, 6
kemikaliebeständighetslistor

Spillredskap DENSORB®

398

2

www.denios.se/shop

Användning DENSORB Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 42
Mått utvändigt L x B x H [mm] 610 x 400 x 290
Vikt [kg] 10
Beställningsnummer 163-776-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 200-211-JY

Spillkit  för kemikalieolyckor

W Innehåller absorbenter samt granulat för kemikalier och syror
W Inklusive personlig skyddsutrustning för kemikalieläckage
W Perfekt för mobil användning överallt där läckage kan 

uppkomma
W Inklusive personlig skyddsutrustning för kemikalieläckage

W Speciellt för läckage med frätande vätskor

Artikelnr 211-123-JY

Lär dig av proffsen!
W Praktisk kunskap

DENIOS utbildning: "Spillskydd i praktiken"
Öva in rätt beteende för nödsituationer under professionell handledning så att du kan undvika oberäkneliga risker och påföljande kostnader. DENIOS utbildar 
medarbetarna i att förebygga olycksfall och hur DENSORB utryckningssatser för upptagning och avlägsnande av spillda vätskor ska användas. Deltagande 
medarbetare blir förberedda inför en ev. nödsituation, vilket ger en känsla av säkerhet. Detta seminarium ingår i beredskapen och agerade i nödlägen enligt 
ISO 14001:2015 kap. 8.2.

Teori
W Baskunskaper om lagstiftningen och ekologiska aspekter
W Förebyggande av läckage
W Planering och genomförande av åtgärder i en nödsituation
W Exempel på läckage
W Användningsområden för utryckningssatser med absorbenter

Utbildningsinnehåll:
W Korrekt användning av spillredskap
W Praktisk utbildning med hjälp av kontrollerade läckage i storlek som kan 

förekomma i drift
W som tillval: Att gå in på potentiella olycksplatser
W Tillval: Rådgivning om tekniska lösningar för spillskydd

Kontakta oss för bokning: 036-39 56 60

Datum: på förfrågan

Plats: Enligt överenskommelse

Varaktighet: Ca 2 timmar

På förfråganDeltagaravgift:

https://www.denios.se/spillkit-for-kemikalieolyckor-uppsugningskapacitet-36-liter-163776/163776/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikaliesats-for-kemikalieolyckor-200211/200211/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Spillredskap DENSORB® – funktionsöversikt

DENSORB nödsatser bör alltid vara nära när man arbetar med farliga material för att reagera snabbt vid läckage. DENIOS erbjuder en mängd praktiska nödsatser 
som består av absorberande bindemedel, personlig skyddsutrustning och tillbehör.

Absorptionskapacitet upp till 100 liter

Funktioner Typ

Med 
granulatDENSORB spillredskap typ utomhus

Bärbar 
(max. 10 kg) Med hjul Sida

Påfyll-
ningssats 
finns

Golvut-
förande

Tillslut-
ningsbar

Spillredskap för kemikalieolyckor

akutset i spillskyddsvagn, litet

väderbeständig spillskyddsväska att ta med

akutset i transparent bärväska

Spillredskap i transparent låda med hjul

akutset i spillskyddsvagn, stort

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Upptagningskapacitet upp till 300 liter

Absorbenter i fat S 200

säkerhetsbox, medel

Spillredskap i rullcontainer, B24

Spillredskap i DENSORB Station L

Spillskydd i transportlåda

Mobila spillredskap, i liten vagn DENSORB

Skärmlänssats PROFESSIONAL

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Upptagningskapacitet upp till 500 liter

säkerhetsbox, stor

Spillskyddsskåp

Spillredskap i rullcontainer, B36

Spillredskapsbox Maxi

Marin utryckningssats Maxi XL 7 Barrel

spillskyddslåda, liten

Spillredskap i DENSORB Station S

Absorbenter i fat S 170

Spillredskap i rullcontainer, B12

Spillskydd i låda med lock

Spillredskap i vagn

Spillredskap i vagn Caddy medium 
DENSORB

Absorptionskapacitet upp till 200 liter

Marin utryckningssats Maxi XXL 12 Barrel

För beställning ring: 036-39 56 60

Mobiluppsättning i en praktisk resväska

Upptagningskapacitet mer än 500 liter

407

408

410

412

412

412

406

Spillkit i transportlåda 403

402

Mobil sats i transparent påse 400

398

Spillredskap i slitstark väska 401

Spillredskap i stapelbara eurobehållare 402

Spillredskap i röd låda 403

401

400

403

406

404

387

408

405

411

407

407

409

405

411

409

407

408

407

Aufnahmekapazität über 500 Liter
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Innehåll: 
12 ark 40 x 50 cm
1 kudde 25 x 25 cm
1 par skyddshandskar
1 avfallspåse

Innehåll: 
12 ark 40 x 50 cm

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie

Typ B 22 B 22 B 22 B 11 B 11 B 11
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 22 22 22 11 11 11
Mått utvändigt L x B x H [mm] 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140 500 x 400 x 120 500 x 400 x 120 500 x 400 x 120
Beställningsnummer 116-660-JY 146-913-JY 116-661-JY 282-155-JY 282-156-JY 282-157-JY

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie

Typ T 60 T 60 T 60 T 76 T 76 T 76
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 60 60 60 76 76 76
Mått utvändigt L x B x H [mm] 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450
Beställningsnummer 216-520-JY 216-519-JY 216-521-JY 282-158-JY 282-159-JY 282-160-JY

Innehåll: 
65 ark 40 x 50 cm
6 länsor 120 x 7,5 cm
5 kuddar 25 x 25 cm
1 par skyddshandskar
3 avfallspåsar

NYHET

Innehåll: 
65 ark 40 x 50 cm
6 länsor 120 x 7,5 cm
5 kuddar 25 x 25 cm
1 par skyddshandskar

Innehåll: 
20 ark 40 x 50 cm
2 länsor 120 x 7,5 cm
1 par heltäckande 
skyddsglasögon med gummirem
1 par skyddshandskar
1 avfallspåse

NYHET
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Mobil sats i transparent påse
W Platsbesparande och praktisk spillskyddskit
W Perfekt för mobil användning överallt där läckage kan 

uppkomma
W Mycket lämplig för placering i servicebilar, gaffeltruckar 

eller lastbilar
W Den transparenta påsen med blixtlås kan även användas 

för avfallshantering av förbrukade absorbenter

Absorbenter i transparent väska
För effektiv användning vid mindre läckage, till exempel från dunkar och mindre fat

W I utryckningssatserna finns skyddshandskar för användaren och avfallspåsar 
för förbrukade absorbenter.

W Perfekt för mobil användning överallt där läckage kan uppkomma

W Mycket lämplig för placering i servicebilar, gaffeltruckar eller lastbilar
W Stort fönster gör det möjligt att snabbt kontrollera innehållet utan att 

väskan behöver öppnas.

Innehåll: 
50 mattor 50 x 40 cm
5 länsor 120 x 7,5 cm
4 kuddar 25 x 25 cm
1 par skyddshandskar
3 avfallspåsar

Spillredskap i transparent påse typ B 22, utförande kemikalie
Artikelnr 116-661-JY

Spillredskap transparent påse typ B 11, 
utförande: olja
Artikelnr 282-155-JY

Utryckningssats i transparent väska, typ T 60, 
specialutförande

Spillredskap i transparent påse 
typ T 76, utförande: universal

https://www.denios.se/absorbenter-oil-only-mobilsats-uppsugningskapacitet-24-liter-116660/116660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-mobilsats-utforande-universal-uppsugningskapacitet-22-liter-146913/146913/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-kemikalie-mobilsats-uppsugningskapacitet-22-liter-116661/116661/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-transportvaska-med-absorbenter-i-ark-och-kuddar-modell-olja-282155/282155/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-transportvaska-med-absorbenter-i-ark-och-kuddar-modell-universal-282156/282156/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-transportvaska-med-absorbenter-i-ark-och-kuddar-modell-kemikalie-282157/282157/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-transparent-vaska-utforande-olja-uppsugningskapacitet-67-liter-216520/216520/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-transparent-vaska-utforande-universal-uppsugningskapacitet-64-liter-216519/216519/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-transparent-vaska-utforande-kemikalier-uppsugningskapacitet-64-liter-216521/216521/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-transportvaska-modell-olja-76-liter-282158/282158/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-transportvaska-modell-universal-76-liter-282159/282159/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-transportvaska-modell-kemikalie-76-liter-282160/282160/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-kemikalie-mobilsats-uppsugningskapacitet-22-liter-116661/116661/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-transportvaska-med-absorbenter-i-ark-och-kuddar-modell-olja-282155/282155/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

Innehåll: 
40 ark 40 x 50 cm
5 länsor 120 x 7,5 cm
2 kuddar 25 x 25 cm
1 par heltäckande 
skyddsglasögon med gummirem
1 par skyddshandskar
3 avfallspåsar

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 49 49 49
Mått utvändigt L x B x H [mm] 360 x 660 x 290 360 x 660 x 290 360 x 660 x 290
Beställningsnummer 282-161-JY 282-162-JY 282-163-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 282-164-JY 282-165-JY 282-166-JY

 Du kan välja mellan tre utföranden:

OLJA tar upp olja och stöter bort vatten

UNIVERSAL suger upp olja, vatten och andra kemikalier

KEMIKALIE för syra, bas och kemikalier

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 48 48 48
Mått utvändigt L x B x H [mm] 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500
Beställningsnummer 157-324-JY 157-327-JY 157-328-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 157-361-JY 157-362-JY 157-363-JY

Skåpen kan också utrustas individuellt allt efter 
behov. Ring oss på följande nummer: 036-39 56 60

NYHET

Innehåll: 
50 ark 40 x 50 cm
3 länsor 120 x 7,5 cm
1 par fullsiktsglasögon med 
gummirem
1 par skyddshandskar
3 avfallspåse
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Spillskyddsväska
W Oumbärlig för effektiva insatser vid läckage och olyckor
W Perfekt för mobil användning överallt där läckage kan uppkomma
W Mycket lämplig för placering i servicebilar, gaffeltruckar eller lastbilar

W Robust, väderbeständig väska
W Inställbar axelrem
W Kardborrband för snabb åtkomst

Effektiva absorbenter för nödsituationer och i förebyggande syfte i en praktisk sportväska

Mobilsats i lätt och kompakt bärväska

W Med det stora blixtlåset kan väskan öppnas så att absorbenterna snabbt och enkelt kan tas ut. 
W Den praktiska axelremmen möjliggör snabb och bekväm transport till användningsplatsen.
W Länsor används för att valla in läckage och förhindra att de sprids.
W Ark och kuddar används för att ta upp den utrunna vätskan.
W Tack vare de skyddshandskar och skyddsglasögon som ingår kan personalen agera omedelbart 

i en nödsituation.

Spillredskap i påse, utförande: kemikalie
Artikelnr 282-163-JY

DENSORB spillredskap med absorbenter 
i robust väska med axelrem
DENSORB spillredskap med absorbenter 

https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-slitstark-transportvaska-modell-olja-282161/282161/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-slitstark-transportvaska-modell-universal-282162/282162/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-slitstark-transportvaska-modell-kemikalie-282163/282163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-for-densorb-spillredskap-i-slitstark-transportvaska-modell-olja-282164/282164/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-for-densorb-spillredskap-i-slitstark-transportvaska-modell-universal-282165/282165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-for-densorb-spillredskap-i-slitstark-transportvaska-modell-kemikalie-282166/282166/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsvaska-utforande-oil-only-uppsugningskapacitet-48-liter-157324/157324/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsvaska-utforande-universal-uppsugningskapacitet-45-liter-157327/157327/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsvaska-utforande-kemikalie-uppsugningskapacitet-42-liter-157328/157328/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-utforande-olja-for-spillskyddsvaska-157361/157361/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-utforande-universal-for-spillskyddsvaska-157362/157362/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-utforande-kemikalie-for-spillskyddsvaska-157363/157363/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-slitstark-transportvaska-modell-kemikalie-282163/282163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 26 26 26
Mått utvändigt L x B x H [mm] 300 x 400 x 320 300 x 400 x 320 300 x 400 x 320
Beställningsnummer 282-167-JY 282-168-JY 282-169-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 282-170-JY 282-171-JY 282-172-JY

Snabb, effektiv uppdämning och absorbering av läckage, t.ex. vid 
havererade dunkar eller andra små behållare.

Spillredskap i stapelbara eurobehållare

W De robusta behållarna är i perfekt storlek för förvaring i räddningsfordon.
W Hanterbar, lätt, formstabil, platsbesparande och kan användas mobilt.
W Fylld med effektiva absorbenter för säker upptagning av läckage.
W Tack vare de skyddshandskar och skyddsglasögon som ingår kan personalen 

agera omedelbart i en nödsituation.

Innehåll: 
30 ark 37 x 40 cm
3 länsor 120 x 7,5 cm
1 par heltäckande skyddsglasögon 
med gummirem
1 par skyddshandskar
2 avfallspåsar
1 fl erspråkig dekalsats „Spillredskap“

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 14 14 14
Mått utvändigt L x B x H [mm] 480 x 480 x 230 480 x 480 x 230 480 x 480 x 230
Beställningsnummer 267-161-JY 267-162-JY 267-163-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 267-164-JY 267-165-JY 267-166-JY

Innehåll: 
10 mattor 50 x 40 cm
2 länsor 120 x 7,5 cm
1 par fullsiktsglasögon med gummirem
1 par skyddshandskar
1 avfallspåse
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Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Innehåll: 
30 ark 37 x 40 cm
3 länsor 120 x 7,5 cm

NYHET

     

Mobila spillredskap DENSORB®

Spillredskap i praktisk väska
Praktiskt väska med spillredskap för omedelbart åtgärdande av mindre läckage. 

W Tack vare de kompakta dimensionerna passar den perfekt att ta med i fordon eller för 
platsoptimerad förvaring i arbetsområden med risk för spill. 

W För mobil användning överallt där miljöfarliga eller hälsoskadliga vätskor hanteras, 
transporteras eller lagras.

Spillredskap i praktisk väska, utförande: universal

DENSORB spillredskap med absorbenter 
i kompakt, stapelbar behållare för mobil 
användning 

Spillredskap i stapelbar eurobehållare, 
utförande: universal

https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-mobila-eurobehallare-modell-olja-282167/282167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-mobila-eurobehallare-modell-universal-282168/282168/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-densorb-i-mobila-eurobehallare-modell-kemikalie-282169/282169/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-for-spillredskap-densorb-i-mobila-eurobehallare-modell-olja-282170/282170/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-for-spillredskap-densorb-i-mobila-eurobehallare-modell-universal-282171/282171/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-for-spillredskap-densorb-i-mobila-eurobehallare-modell-kemikalie-282172/282172/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillkit-i-vaska-densorb-modell-olja-267161/267161/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spilkit-i-vaska-densorb-modell-universal-267162/267162/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillkit-i-vaska-densorb-modell-kemikalie-267163/267163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-for-densorb-spillkit-i-vaska-utforande-olja-267164/267164/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-for-densorb-spillkit-i-vaska-utforande-universal-267165/267165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-for-densorb-spillkit-i-vaska-utforande-kemikalie-267166/267166/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Innehåll: 
40 ark 40 x 50 cm
5 länsor 120 x 7,5 cm
2 kuddar 25 x 25 cm
1 kemikalie- och syraabsorbent 
Multi-Sorb, 400 g
1 par heltäckande skyddsglasögon 
med gummirem
1 par skyddshandskar
3 avfallspåsar
1 fl erspråkig dekalsats "Spillredskap"

NYHET

Innehåll: 
40 ark 40 x 50 cm
5 länsor 120 x 7,5 cm

403
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Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 67 67 67
Mått utvändigt L x B x H [mm] 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540
Beställningsnummer 155-181-JY 155-182-JY 155-183-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 147-851-JY 147-852-JY 147-853-JY

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 67 67 67
Mått utvändigt L x B x H [mm] 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440
Beställningsnummer 116-744-JY 116-745-JY 116-746-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 147-851-JY 147-852-JY 147-853-JY

Innehåll: 
25 ark 40 x 50 cm
8 länsor 120 x 7,5 cm
16 kuddar 25 x 25 cm
1 par skyddsglasögon med 
gummiband
2 par skyddshandskar
2 avfallspåsar

Innehåll: 
25 ark 50 x 40 cm
8 länsor 120 x 7,5 cm
16 kuddar 25 x 25 cm
2 par skyddshandskar
2 avfallspåsar

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 50 50 50
Mått utvändigt L x B x H [mm] 400 x 600 x 349 400 x 600 x 349 400 x 600 x 349
Beställningsnummer 282-173-JY 282-174-JY 282-175-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 282-176-JY 282-177-JY 282-178-JY

Skåpen kan också utrustas individuellt allt efter 
behov. Ring oss på följande nummer: 036-39 56 60
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Spillkit i transportlåda

Spillkit i transportlåda, utförande UNIVERSAL, Artikelnr 116-745-JY

Den kompakta behållaren kan snabbt transporteras till platsen där 
de fukt- och dammskyddade absorbenterna behövs tack vare låg 
egenvikt och fyra lättrullande löphjul.

Spillredskap i transparent låda med hjul

Mobila spillredskap DENSORB®

W Anpassad för intern användning inom 
verksamheten

W Mycket lämplig för placering i servicebilar, gaffeltruckar eller lastbilar
W Robust box med ergonomiska bärhandtag
W Försedd med platsbesparande, tvådelat lock
W Stabil och lätt

W Innehållet kan kontrolleras utan att 
behållaren behöver öppnas

W För att säkra innehållet för obehörig 
åtkomst kan lådan plomberas resp. låsas 
med hänglås. 

Utryckningssats i transparent låda med hjul, utförande 
"Olja", Artikelnr 155-181-JY, 

Den rymliga boxen kan bäras tack 
vare de praktiska handtagen.

För beställning ring: 036-39 56 60

Spillredskap i röd klapplåda, utförande: kemikalie

Smidig sats med spillredskap och absorbenter i en praktisk 
signalröd transportbox för snabb användning vid akuta läckage. 

Spillredskap i röd låda

W Boxen med nedfällbart lock i två delar är översiktligt packad med 
praktiska absorbenter och personlig skyddsutrustning för professionell 
spillhantering av kemikalieläckage. 

W Granulatet Multi-Sorb bidrar till att bilda uppdämningen, förhindrar 
utsläpp och uppvisar en extremt hög upptagningskapacitet, i synnerhet 
vid vattenhaltiga ämnen.

Artikelnr 282-175-JY

https://www.denios.se/spillredskap-i-transparent-lada-med-hjul-utforande-olja-uppsugningskapacitet-110-liter-155181/155181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-transparent-lada-med-hjul-utforande-universal-uppsugningskapacitet-96-liter-155182/155182/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-transparent-lada-med-hjul-utforande-kemikalier-uppsugningskapacitet-85-liter-155183/155183/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-olja-for-spillredskap-i-lada-147851/147851/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-spillredskap-i-lada-147852/147852/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-spillredskap-i-lada-147853/147853/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillkit-i-transportlada-utforande-oil-only-uppsugningskapacitet-110-liter-densorb-116744/116744/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillkit-i-transportlada-utforande-universal-uppsugningskapacitet-96-liter-116745/116745/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillkit-i-transportlada-utforande-kemikalie-uppsugningskapacitet-85-liter-densorb-116746/116746/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-olja-for-spillredskap-i-lada-147851/147851/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-spillredskap-i-lada-147852/147852/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-spillredskap-i-lada-147853/147853/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-densorb-i-rod-lada-modell-olja-282173/282173/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-densorb-i-rod-lada-modell-universal-282174/282174/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-densorb-i-rod-lada-modell-kemikalie-282175/282175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-lada-densorb-modell-olja-282176/282176/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-lada-densorb-modell-universal-282177/282177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-lada-densorb-kemikalie-282178/282178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillkit-i-transportlada-utforande-universal-uppsugningskapacitet-96-liter-116745/116745/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-transparent-lada-med-hjul-utforande-olja-uppsugningskapacitet-110-liter-155181/155181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-densorb-i-rod-lada-modell-kemikalie-282175/282175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ Small

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 55 55 55
Mått utvändigt L x B x H [mm] 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950
Beställningsnummer 267-167-JY 267-168-JY 267-169-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 267-170-JY 267-171-JY 267-172-JY

NYHET
Artikelnr 267-169-JY

Innehåll: 
1 absorbent, rulle 20 m x 38 cm
inkl. axel för upphängning
8 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm
2 absorbentkuddar 25 x 25 cm
25 våtservetter 38 x 40 cm
1 par fullsiktsglasögon med gummirem
1 par skyddshandskar
5 soppåsar

BESTÄLL SAMTIDIGT

 Du kan välja mellan tre utföranden:

OLJA tar upp olja och stöter bort vatten

UNIVERSAL suger upp olja, vatten och andra kemikalier

KEMIKALIE för syra, bas och kemikalier

 Du kan välja mellan tre utföranden:

OLJA

UNIVERSAL

KEMIKALIE

Spillredskap i vagn DENSORB

Spillredskap i Caddy Small
Med genomskinlig dörr för snabb innehållskontroll.
W Snabbt på användningsplatsen.
W Med robusta och massiva gummihjul för enkel och snabb manövrering, även skonsamma för golvet.
W Det ergonomiska handtaget säkerställer bästa manövrerbarhet.
W Det praktiska dörrhandtaget möjliggör låsning med hänglås resp. plombering, för att skydda innehållet från obehörig åtkomst.
W Ett urtag på baksidan möjliggör fastsättning av en varningsskylt. Monteringssats finns som tillval.
W Fördel: en rulle perforerad absorbent ingår, så att lagom mängd kan rivas av vid behov.

Sats för uppsättning av en 
varningsskylt
Innehåller en varningsskylt och 
spännband för fi xering på baksidan av 
DENSORB Caddy Small

Artikelnr 270-419-JY

Den transparenta dörren ger mycket god insyn i den rymliga 
transportvagnen. Det gör det bekvämt att kontrollera att nödutrustningen 
är komplett.

https://www.denios.se/spillredskap-for-olja-densorb-small-caddy-267167/267167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-universal-densorb-small-caddy-267168/267168/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-for-kemikalier-densorb-small-caddy-267169/267169/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-modell-olja-for-spillredskap-i-densorb-small-caddy-267170/267170/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-modell-universal-for-spillredskap-i-densorb-small-caddy-267171/267171/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-modell-kemikalie-for-spillredskap-i-densorb-small-caddy-267172/267172/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-for-kemikalier-densorb-small-caddy-267169/267169/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 219-594-JY
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Typ Medium Extra Large

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / 
fors.enhet] 102 100 100 190 187 188

Mått utvändigt L x B x H [mm] 590 x 615 x 1090 590 x 615 x 1090 590 x 615 x 1090 820 x 700 x 1300 820 x 700 x 1300 820 x 700 x 1300
Beställningsnummer 259-470-JY 259-469-JY 259-471-JY 219-594-JY 219-593-JY 219-595-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyll-
ningssats 259-473-JY 259-472-JY 259-474-JY 219-597-JY 219-596-JY 219-598-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Innehåll: 
1 absorbentrulle 45 m x 38 cm inkl. 
axel för upphängning
7 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm
2 absorbentkuddar 25 x 25 cm 
25 trasor 38 x 40 cm 
1 säck granulat 10 kg
1 granulatskyff el*
1 varningsskylt*
1 skyddsglasögon med band
1 par skyddshandskar
10 soppåsar
*ingår inte i refi llsatsen, vänligen 
beställ separat
*ingår inte i refi llsatsen, vänligen 

För beställning ring: 036-39 56 60

Artikelnr 259-822-JY

Innehåll: 
1 absorbentrulle 90 m x 38 cm 
inkl. axel för upphängning
12 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm
6 absorbentkuddar 25 x 25 cm 
1 säck granulat 8 kg
1 granulatskyff el*
1 skyddsglasögon med band
2 par skyddshandskar
10 soppåsar
*ingår inte i refi llsatsen, 
vänligen beställ separat

Spillredskap i vagn, Extra Large, 
utförande Olja, DENSORB

Spillredskap i vagn DENSORB

W Påfyllningssatsen innehåller en särskilt bra perforerad absorbentrulle, där du kan riva 
av önskad mängd, samt granulaten som används för att återställa underlagets halkfria 
egenskaper genom att ta upp allt spill.

W Snabbt på insatsplatsen
W Smidigt chassi för snabb och enkel manövrering
W Stor dörr med vid öppning för effektiv åtkomst av absorbenter

W Heltäckande sortiment av absorbenter för spill inom verksamheten
W Denna överskådliga och mycket robusta vagnen är fyllspäckad med högkvalitativa DENSORB absorbenter

Absorbent-utryckningssats, 
universellt utförande, som 
spillredskap i vagn medium

Informationsskylt 
”DENSORB 
Spillredskap” av 
väderbeständig 
plast, 
400 x 400 mm

Spillredskap i Caddy medium 

Den är utrustad med ett ergonomiskt 
handtag som är lätt att greppa 
även om användaren bär tjocka 
skyddshandskar och optimerar 
manövrerbarheten användaren bär 
tjocka skyddshandskar..

Spillredskap i vagn Medium har 
hänglås för att skydda innehållet mot 
obehörig åtkomst.

På baksidan av vagnen Medium kan du 
hänga varningsskylt..

https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-olja-uppsugningskapacitet-218-liter-219594/219594/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-spillredskap-olja-i-caddy-medium-densorb-259470/259470/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-spillredskap-universal-i-caddy-medium-densorb-259469/259469/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-spillredskap-kemikalie-i-caddy-medium-densorb-259471/259471/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-olja-uppsugningskapacitet-218-liter-219594/219594/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-universal-uppsugningskapacitet-200-liter-219593/219593/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-kemikalie-uppsugningskapacitet-179-liter-219595/219595/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-olja-for-mobilt-spillredskap-i-caddy-medium-densorb-259473/259473/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-mobilt-spillredskap-i-caddy-medium-densorb-259472/259472/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-mobilt-spillredskap-i-caddy-medium-densorb-259474/259474/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-olja-for-mobilt-spillredskap-i-vagn-extra-large-uppsugningskapacitet-218-liter-219597/219597/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-mobilt-spillredskap-i-vagn-extra-large-uppsugningskap-200-liter-219596/219596/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-mobilt-spillredskap-i-vagn-extra-large-uppsugningskap-179-liter-219598/219598/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 28 28 28 52 52 52
Mått utvändigt L x B x H [mm] 610 x 405 x 915 610 x 405 x 915 610 x 405 x 915 510 x 510 x 1020 510 x 510 x 1020 510 x 510 x 1020
Beställningsnummer grå 116-747-JY 116-749-JY 116-751-JY 116-656-JY 116-652-JY 116-654-JY
Beställningsnummer röd 208-206-JY 208-207-JY 208-208-JY 208-197-JY 208-198-JY 208-205-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 116-748-JY 116-750-JY 116-752-JY 116-657-JY 116-653-JY 116-655-JY

Innehåll: 
40 ark 37 x 40 cm
8 länsor 120 x 7,5 cm
4 kuddar 25 x 25 cm                                                                         
25 Trasor 38 x 40 cm
1 par heltäckande 
skyddsglasögon med band
1 par skyddshandskar
5 avfallspåsar

 Du kan välja mellan tre utföranden:

OLJA   tar upp olja och stöter bort vatten

UNIVERSAL   suger upp olja, vatten och andra kemikalier

KEMIKALIE   för syra, bas och kemikalier

Innehåll: 
20 ark 37 x 40 cm
5 länsor 120 x 7,5 cm
2 kuddar 25 x 25 cm
1 par heltäckande 
skyddsglasögon med 
gummiband
1 par skyddshandskar
5 avfallspåsar

Spillredskap i vagn

Spillredskap i vagn

Dessa spillskyddssatser kan snabbt transporteras till platsen för ett läckage. Sortimentet består av länsor för 
invallning samt ark och kuddar för uppsugning av den utrunna vätskan. Utrustningen kompletteras med tillbehör 
för personskydd på olycksplatsen, t.ex. skyddsglasögon och handskar.

W Utvecklad för snabb invallning av farliga ämnen vid läckage
W Kan vid behov låsas med vanligt hänglås
W Med praktiskt handtag för bekväm transport i trappsteg (nedtill fram)

Vagnens uttagbara uppsamlingskärl är perfekt för uppsamling av droppande vätskor 
resp. för tillfällig insamling av vätskeindränkta trasor.

Utbildning spillskydd i 
praktiken

se sidan

398

https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-oil-only-uppsugningskapacitet-45-liter-116747/116747/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-universal-uppsugningskapacitet-37-liter-116749/116749/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-kemikalie-uppsugningskapacitet-33-liter-116751/116751/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-oil-only-uppsugningskapacitet-110-liter-116656/116656/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-universal-uppsugningskapacitet-97-liter-116652/116652/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-kemikalie-uppsugningskapacitet-83-liter-116654/116654/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-oil-only-rod-uppsugningskapacitet-45-liter-208206/208206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-universal-rod-uppsugningskapacitet-37-liter-208207/208207/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-kemikalie-rod-uppsugningskapacitet-33-liter-208208/208208/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-oil-only-rod-uppsugningskapacitet-110-liter-208197/208197/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-universal-rod-uppsugningskapacitet-97-liter-208198/208198/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-vagn-utforande-kemikalie-rod-uppsugningskapacitet-83-liter-208205/208205/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-olja-for-spillredskap-i-vagn-uppsugningskap-45l-116748/116748/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-spillredskap-i-vagn-uppsugningskap-37-l-116750/116750/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-spillredskap-i-vagn-uppsugningskap-33-l-116752/116752/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-olja-for-spillredskap-i-vagn-uppsugningskap-110-l-116657/116657/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-spillredskap-i-vagn-uppsugningskap-97-l-116653/116653/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-spillredskap-i-vagn-uppsugningskap-83-l-116655/116655/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Innehåll: 
400 ark 50 x 40 cm
20 länsor 120 x 7,5 cm
4 länsor 300 x 7,5 cm
15 kuddar 25 x 25 cm
2 fullsiktsglasögon med gummirem
2 par skyddshandskar
25 soppåsar

Innehåll: 
100 ark 50 x 40 cm
20 länsor 120 x 7,5 cm
15 kuddar 25 x 25 cm
3 par skyddshandskar
5 avfallspåsar
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Innehåll: 
100 ark 50 x 40 cm

Innehåll: 
100 ark 50 x 40 cm
7 länsor 120 x 7,5 cm
10 kuddar 25 x 25 cm
1 par heltäckande 
skyddsglasögon med gummiband
1 par skyddshandskar
5 avfallspåsar

Innehåll: 
200 ark 50 x 40 cm
22 länsor 120 x 7,5 cm
12 kuddar 25 x 25 cm
2 par heltäckande skyddsglasögon 
med gummiband
2 par skyddshandskar
8 avfallspåsar

Innehåll: 
200 ark 50 x 40 cm
22 länsor 120 x 7,5 cm
12 kuddar 25 x 25 cm
2 par heltäckande skyddsglasögon med gummiband
2 par skyddshandskar
8 avfallspåsar

Typ S 170 S 170 S 200 S 200 S 170 S 200

Användning DENSORB Olja Kemikalie Olja Kemikalie Universal

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 158 158 238 238 158 238
Mått utvändigt L x B x H [mm] 590 x 590 x 950 590 x 590 x 950 790 x 790 x 850 790 x 790 x 850 590 x 590 x 950 790 x 790 x 850
Beställningsnummer 116-658-JY 116-659-JY 116-757-JY 116-758-JY 147-854-JY 147-861-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 147-858-JY 147-860-JY 157-370-JY 157-372-JY 147-856-JY 157-371-JY

Innehåll: 

Typ B 12 B 12 B 12 B 24 B 24 B 24 B 36 B 36 B 36

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 115 115 115 238 238 238 415 415 415
Mått utvändigt L x B x H [mm] 560 x 480 x 940 560 x 480 x 940 560 x 480 x 940 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095
Färg på rullcontainern Blå Grön gul Blå Grön gul Blå Grön gul
Beställningsnummer 157-332-JY 157-333-JY 157-334-JY 157-335-JY 157-336-JY 157-337-JY 267-666-JY 267-667-JY 267-668-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 157-367-JY 157-368-JY 157-369-JY 157-370-JY 157-371-JY 157-372-JY 267-669-JY 267-670-JY 267-671-JY

Spillredskap DENSORB®

W Oumbärlig för effektiva insatser vid 
läckage och olyckor

W Länsor används för att valla in läckage 
och förhindra att de sprids.

W Ark och kuddar används för att ta upp den 
utrunna vätskan.

W Genomtänkt sortiment av absorbenter
W De regntäta mobila behållarna kan 

även användas för att förvara använda 
absorbenter.

Absorbenter i fat

Absorbenter i mobil behållare

Spillredskap typ B 12 med upp till 115 liters 
upptagningskapacitet, i 120-literscontainer på hjul

W Allt som behövs för invallning av läckage i 
en och samma behållare

W Med tätningar i locket – perfekt för uppställning 
utomhus

W Faten är UN-X-godkända för transport av 
förpackningsgrupperna I, II, III och lämpar sig därför 
utmärkt för använda absorbenter.

W I kombination med en fatrullare (tillbehör) 
förvandlas faten till en mobil utryckningssats.

W Perfekt för snabb transport till användningsplatsen

Säkerhetssats typ 
S 170

Säkerhetssats 
typ S 200

Spillredskap typ B 24 
med upp till 238 liters 
upptagningskapacitet, 
i 240-literscontainer 
på hjul

För beställning ring: 036-39 56 60

Fatrullare av plast

se sidan
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https://www.denios.se/absorbenter-i-fat-s170-utforande-oil-only-uppsugningskapacitet-150-liter-116658/116658/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-fat-s170-utforande-kemikalie-uppsugningskapacitet-107-liter-116659/116659/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-fat-olja-typ-s-200-uppsugningskapacitet-225-liter-116757/116757/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-fat-kemikalie-typ-s-200-uppsugningskapacitet-194-liter-116758/116758/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-fat-s170-utforande-universal-uppsugningskapacitet-139-liter-147854/147854/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-fat-universal-typ-s-200-uppsugningskapacitet-210-liter-147861/147861/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-olja-for-fat-s-170-och-lada-med-lock-147858/147858/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-kemikalie-for-fat-s-170-och-lada-med-lock-147860/147860/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-olja-i-mobil-behallare-och-fat-s-200-270-liters-uppsugningskapacitet-157370/157370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-kemikalie-i-mobil-behallare-och-fat-s-200-uppsugningskapacitet-210-l-157372/157372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-universal-for-fat-s-170-och-lada-med-lock-147856/147856/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-universal-i-mobil-behallare-och-fat-s-200-uppsugningskapacitet-194-l-157371/157371/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-mobil-behallare-oil-only-uppsugningskapacitet-162-l-157332/157332/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-mobil-behallare-utforande-universal-uppsugningskapacitet-147-l-157333/157333/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-mobil-behallare-utforande-kemikalie-uppsugningskapacitet-139-liter-157334/157334/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-mobil-behallare-oil-only-uppsugningskapacitet-286-l-157335/157335/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-mobil-behallare-utforande-universal-uppsugningskapacitet-272-liter-157336/157336/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-i-mobil-behallare-utforande-kemikalie-uppsugningskapacitet-237-liter-157337/157337/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-absorbenter-i-mobil-behallare-b-36-oil-only-267666/267666/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-absorbenter-i-mobil-behallare-utforande-universal-b-36-267667/267667/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-absorbenter-i-mobil-behallare-utforande-kemikalie-b-36-267668/267668/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-mobil-behallare-oil-only-150-liters-uppsugningskapacitet-157367/157367/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-mobil-behallare-universal-uppsugningskapacitet-107-l-157368/157368/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-i-mobil-behallare-kemikalie-uppsugningskapacitet-120-l-157369/157369/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-olja-i-mobil-behallare-och-fat-s-200-270-liters-uppsugningskapacitet-157370/157370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-universal-i-mobil-behallare-och-fat-s-200-uppsugningskapacitet-194-l-157371/157371/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-kemikalie-i-mobil-behallare-och-fat-s-200-uppsugningskapacitet-210-l-157372/157372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-densorb-absorbenter-i-mobil-behallare-oil-only-b-36-267669/267669/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-densorb-absorbenter-i-mobil-behallare-universal-b-36-267670/267670/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-densorb-absorbenter-i-mobil-behallare-kemikalie-b-36-267671/267671/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Ke
m

ik
al

ie
ha

nt
er

in
g

408

2 Spillredskap DENSORB® 

www.denios.se/shop

BESTÄLL SAMTIDIGT

upp till 109 liters 
uppsugningskapacitet

upp till 211 liters 
uppsugningskapacitet

Upp till 414 liters 
uppsugningskapacitet

Typ SF 100 SF 200 SF 400

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 109 109 109 211 211 211 414 406 410
Mått utvändigt L x B x H [mm] 975 x 705 x 460 975 x 705 x 460 975 x 705 x 460 975 x 705 x 665 975 x 705 x 665 975 x 705 x 665 1210 x 785 x 780 1210 x 785 x 780 1210 x 785 x 780
Beställningsnummer 157-347-JY 157-348-JY 157-350-JY 157-343-JY 157-344-JY 157-345-JY 157-339-JY 157-341-JY 157-342-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 157-357-JY 157-359-JY 157-360-JY 157-354-JY 157-355-JY 157-356-JY 157-351-JY 157-352-JY 157-353-JY

Tillbehör för typ SF 400
för typ SF 100 

och SF 200

Beställningsnummer 4 löphjul 127-461-JY 129-348-JY
Beställningsnummer 4 sockelfötter 130-044-JY 129-349-JY

Innehåll: 
100 ark 50 x 40 cm 
6 länsor 120 x 7,5 cm 
8 kuddar 25 x 25 cm 
1 par heltäckande 
skyddsglasögon 
med gummiband 
1 par skyddshandskar 
10 avfallspåsar

Innehåll: 
200 ark 50 x 40 cm 
10 länsor 120 x 7,5 cm 
15 kuddar 25 x 25 cm 
1 heltäckande skyddsglasögon 
med gummiband 
1 par skyddshandskar 
20 avfallspåsar

Innehåll: 
400 ark 50 x 40 cm 
20 länsor 120 x 7,5 cm 
10 kuddar 25 x 25 cm 
2 säckar granulat à 8 kg 
1 granulatskyffel längd 105 cm 
2 heltäckande skyddsglasögon med band 
2 par skyddshandskar 
50 avfallspåsar 
*ingår inte i påfyllningssatsen, vänligen 
beställ separat

Robusta löphjul underlätta snabb transport till 
arbetsplatsen.

Stabila sockelfötter möjliggör underkörning med 
gaffeltruck eller lyftvagn.

Spillredskap i box
Säkerhetsboxarna har hänglås för att skydda innehållet mot obehörig åtkomst.

 W Lämplig för uppställning utomhus
 W Snabb åtkomst till alla viktiga absorbenter och hjälpmedel.
 W Det stabila utförandet skyddar absorbenterna mot väderpåverkan och skador
 W Oumbärlig för effektiva insatser vid läckage och olyckor
 W I utryckningssatserna finns skyddshandskar för användaren och avfallspåsar för förbrukade absorbenter. 

I det praktiska locket kan du förvara hälpmedel 
som behövs i en nödsituation, t.ex. handskar 
och glasögon.

 

Utbildning spillskydd i 
praktiken

se sidan
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https://www.denios.se/spillredskap-i-box-oil-only-sf100-uppsugningskapacitet-132-liter-densorb-157347/157347/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-box-universal-sf100-uppsugningskapacitet-120-liter-157348/157348/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-box-kemikalie-sf100-uppsugningskapacitet-110-liter-densorb-157350/157350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-box-oil-only-sf200-uppsugningskapacitet-211-liter-densorb-157343/157343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-box-universal-sf200-uppsugningskapacitet-226-liter-157344/157344/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-box-kemikalie-sf200-uppsugningskapacitet-213-liter-densorb-157345/157345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-box-oil-only-sf400-uppsugningskapacitet-414-liter-densorb-157339/157339/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-box-universal-sf400-uppsugningskapacitet-428-liter-157341/157341/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-box-kemikalie-sf400-uppsugningskapacitet-394-liter-densorb-157342/157342/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-olja-for-spillredskap-i-box-sf100-157357/157357/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-spillredskap-i-box-sf100-157359/157359/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-spillredskap-i-box-sf100-157360/157360/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-oil-only-for-spillbox-sf200-densorb-157354/157354/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-spillbox-sf200-densorb-157355/157355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-spillbox-sf200-densorb-157356/157356/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-olja-for-spillredskap-i-box-sf400-157351/157351/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-spillredskap-i-box-sf400-157352/157352/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-spillredskap-i-box-sf400-157353/157353/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/svanghjul-till-spillbox-sf400-4-st-127461/127461/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fyra-lankhjul-for-sb100-200-129348/129348/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sockelfotter-for-densorb-sakerhetslada-typ-sf400-4-st-130044/130044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-med-4-sockelben-for-strobehallare-sb-100-200-129349/129349/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 259-822-JY

Informationsskylt 
”DENSORB 
Spillredskap” av 
väderbeständig plast, 
400 x 400 mm
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2Spillredskap DENSORB®

Innehåll: 
100 ark 50 x 40 cm
20 länsor 120 x 7,5 cm
15 kuddar 25 x 25 cm
1 påse granulat olje- och 
kemikalieabsorbent*
1 par heltäckande skyddsglasögon med 
gummiband*
1 skyddsoverall*
3 par skyddshandskar
1 granulatskopa*
5 avfallspåsar
*ingår inte i påfyllningssatsen, 
beställs separat

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Mått utvändigt 
L x B x H [mm] 1000 x 640 x 655 1000 x 640 x 655 1000 x 640 x 655

Uppsugningskapacitet 
[liters / fors.enhet] 170 166 168

Beställningsnummer utan hjul 155-194-JY 155-195-JY 155-196-JY
Beställningsnummer med hjul 155-191-JY 155-192-JY 155-193-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 147-858-JY 147-856-JY 147-860-JY

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 288 272 280
Mått utvändigt L x B x H [mm] 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 760
Beställningsnummer stationär 116-753-JY 147-867-JY 116-754-JY
Beställningsnummer med hjul 116-755-JY 147-868-JY 116-756-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 147-870-JY 147-869-JY 147-871-JY

*ingår inte i påfyllningssatsen, 

Innehåll: 
200 ark 50 x 40 cm
24 länsor
120 x 7,5 cm
10 kuddar 25 x 25 cm
4 säckar granulat à 8 resp. 10 kg
1 granulatskyffel längd 105 cm
5 heltäckande skyddsglasögon med band
3 par skyddshandskar
5 avfallspåsar
*ingår inte i påfyllningssatsen, vänligen 
beställ separat

Spillredskap i låda med lock
W Stort urval av absorbenter för många användningsområden

Spillredskap i transportlåda

W Praktisk och rymlig box
W Förutom de högkvalitativa DENSORB absorbenterna innehåller detta kit 

även en säck med universalgranulat som ökar uppsugningskapaciteten och 
halksäkerheten återställs efter den upptagna vätskan.

W Inklusive lock som läggs på

Spillredskap i transportlåda

För beställning ring: 036-39 56 60

W Extra stor spillredskapssats med sortiment av absorbenter 
som uppfyller lagkraven för större läckage, t.ex. från 200 l-fat

W Förpackade i användningsoptimerad ordningsföljd
W stationär för definierade användningsområden eller med 

hjul för mobil användning
W Förutom de högkvalitativa absorbenterna från 

DENSORB innehåller setet även granulat 
som ökar uppsugningskapaciteten 
och förhindrar halka.

https://www.denios.se/spillredskap-i-lada-med-lock-utforande-olja-utan-hjul-uppsugningskapacitet-174-liter-155194/155194/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-lada-med-lock-utan-hjul-utforande-universal-uppsugningskapacitet-165-liter-155195/155195/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-lada-med-lock-utforande-kemikalie-utan-hjul-uppsugningskapacitet-144-liter-155196/155196/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-lada-med-lock-och-hjul-utforande-olja-uppsugningskapacitet-174-liter-155191/155191/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-lada-med-lock-och-hjul-utforande-universal-uppsugningskapacitet-165-liter-155192/155192/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-lada-med-lock-och-hjul-utforande-kemikalie-uppsugningskapacitet-144-liter-155193/155193/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-olja-for-fat-s-170-och-lada-med-lock-147858/147858/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-universal-for-fat-s-170-och-lada-med-lock-147856/147856/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-absorbenter-kemikalie-for-fat-s-170-och-lada-med-lock-147860/147860/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-transportlada-utforande-olja-stationar-uppsugningskapacitet-401-liter-116753/116753/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-transportlada-universal-stationar-uppsugningskapacitet-364-liter-147867/147867/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-transportlada-kemikalie-stationar-uppsugningskapacitet-323-liter-116754/116754/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-transportlada-olja-med-hjul-uppsugningskapacitet-401-liter-116755/116755/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-transportlada-universal-med-hjul-uppsugningskapacitet-364-liter-147868/147868/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-i-transportlada-kemikalie-med-hjul-uppsugningskapacitet-323-liter-116756/116756/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-olja-i-transportlada-147870/147870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-universal-i-transportlada-147869/147869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-spillredskap-kemikalie-i-transportlada-147871/147871/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 186-966-JY

 Du kan välja mellan tre utföranden:

OLJA   tar upp olja och stöter bort vatten

UNIVERSAL   suger upp olja, vatten och andra kemikalier

KEMIKALIE   för syra, bas och kemikalier

410
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Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 498 498 498
Mått utvändigt L x B x H [mm] 950 x 760 x 1350 950 x 760 x 1350 950 x 760 x 1350
Beställningsnummer grå, utan jalusi/
dörrar 172-547-JY 172-550-JY 172-552-JY

Beställningsnummer grå, med jalusi 172-546-JY 172-549-JY 172-551-JY
Beställningsnummer blå, med dörrar 186-964-JY 186-965-JY 186-966-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 172-554-JY 172-555-JY 172-556-JY
Beställningsnummer Absorbentrulle 173-872-JY 173-871-JY 173-873-JY

Innehåll: 
100 ark heavy 50 x 40 cm
28 länsor 120 x 7,5 cm
16 kuddar 25 x 25 cm
1 absorbentrulle light* 90 m x 76 cm
1 heltäckande skyddsglasögon med 
gummiband
1 par skyddshandskar
1 kemikalieskyddsdräkt typ 4, 5, 6
2 ögonspolningsflaskor (500 ml)*
1 varningsskylt
5 avfallspåsar
*ingår inte i påfyllningssatsen,
beställs separat

BESTÄLL SAMTIDIGT

Spillskyddsskåp med absorbenter

Spillskyddsskåp med absorbenter, 
utförande KEMIKALIE, med dörrar.

Monteringssats för 
väggmontering

W Oumbärlig för effektiva insatser vid läckage och olyckor
W I utryckningssatserna finns skyddshandskar för användaren och avfallspåsar 

för förbrukade absorbenter.
W Länsor används för att valla in läckage och förhindra att de sprids.
W Ark och kuddar används för att ta upp den utrunna vätskan.
W Absorbenterna är väl skyddade mot nedsmutsning.
W Stationär och därigenom alltid tillgänglig
W Kan monteras på vägg

DENSORB spillskyddsskåp med absorbentrulle

Artikelnr 172-558-JY

W Stabilt absorbentskåp med inbyggd hållare för en absorbentrulle

Spillskyddsskåp med jalusi för att skydda absorbenter mot smuts

https://www.denios.se/spillskyddsskap-med-absorbenter-pe-kemikalie-uppsugningskapacitet-494-liter-glasdorrar-186966/186966/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsskap-med-absorbenter-pe-oil-only-utan-dorr-uppsugningskapacitet-577-liter-172547/172547/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsskap-med-absorbenter-pe-utforande-universal-uppsugningskapacitet-543-liter-172550/172550/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsskap-med-absorbenter-pe-kemikalie-utan-dorr-uppsugningskapacitet-494-liter-172552/172552/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsskap-med-absorbenter-pe-utforande-oil-only-uppsugningskapacitet-498-jalusi-172546/172546/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsskap-med-absorbenter-pe-utforande-universal-uppsugningskapacitet-543-liter-jalusi-172549/172549/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsskap-med-absorbenter-pe-kemikalie-uppsugningskapacitet-494-liter-jalusi-172551/172551/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsskap-med-absorbenter-pe-oil-only-glasdorrar-uppsugningskapacitet-577-liter-186964/186964/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddskap-med-absorbenter-utforande-universal-glasdorrar-uppsugningskapacitet-543-liter-186965/186965/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskyddsskap-med-absorbenter-pe-kemikalie-uppsugningskapacitet-494-liter-glasdorrar-186966/186966/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-utan-absorbentrulle-olja-for-spillskyddsskap-och-box-sf-200-172554/172554/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-utan-absorbentrulle-universal-for-spillskyddsskap-och-box-sf-200-172555/172555/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-utan-absorbentrulle-kemikalie-for-spillskyddsskap-och-box-sf-200-172556/172556/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-oljeabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-90-m-173872/173872/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-90-m-173871/173871/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalieabsorbent-rulle-economy-single-light-76-cm-x-90-m-173873/173873/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Innehåll: 
1 absorbentrulle 45 m x 76 cm inkl. axel för 
upphängning
23 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm
16 absorbentkuddar 25 x 25 cm
4 par skyddshandskar
10 avfallspåsar
2 heltäckande skyddsglasögon med gummiband
2 iläggsbottnar, stål förzinkade

Innehåll: 
1 absorbentrulle 45 m x 38 cm inkl. axel för upphängning
12 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm
8 absorbentkuddar 25 x 25 cm
2 par skyddshandskar
5 avfallspåsar
1 heltäckande skyddsglasögon med band
2 iläggsbottnar, stål förzinkade

BESTÄLL SAMTIDIGT
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Artikelnr 222-451-JY

Typ Spillskåp S Spillskåp L

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie Olja Universal Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 113 113 113 224 224 224
Mått utvändigt L x B x H [mm] 640 x 600 x 1130 640 x 600 x 1130 640 x 600 x 1130 640 x 1200 x 1130 640 x 1200 x 1130 640 x 1200 x 1130
Beställningsnummer 222-451-JY 222-452-JY 222-453-JY 222-454-JY 222-455-JY 222-456-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 222-458-JY 222-459-JY 222-460-JY 222-461-JY 222-462-JY 222-463-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Spillskåp DENSORB typ S och L

W stora dörrar med praktiskt magnetlås

Spillredskap DENSORB®

Spillskåp S olja, DENSORB.

Informationsskylt 
”DENSORB Spillredskap” 
av väderbeständig plast, 
400 x 400 mm

Artikelnr 259-822-JY

W Absorbenterna finns alltid till hands

W Visar tydligt var DENSORB 
spillredskap finns

W med UV-beständigt tryck i 
starka färger

Spillskåp L DENSORB med extra mycket 
utrustning och två dörrar samt ett 
transparent dokumentfack på insidan.

Skåpen kan också utrustas individuellt allt efter 
behov. Ring oss på följande nummer: 036-39 56 60

Våtservetter

se sidan

531

https://www.denios.se/spillskap-s-olja-uppsugningskapacitet-144-liter-densorb-222451/222451/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskap-s-olja-uppsugningskapacitet-144-liter-densorb-222451/222451/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskap-universal-s-uppsugningskapacitet-117-liter-densorb-222452/222452/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskap-kemikalie-s-uppsugningskapacitet-117-liter-enkeldorr-222453/222453/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskap-olja-l-densorb-uppsugningskapacitet-288-liter-222454/222454/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskap-universal-l-densorb-uppsugningskapacitet-234-liter-222455/222455/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillskap-kemikalie-l-uppsugningskapacitet-234-liter-pardorr-222456/222456/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-olja-for-spillskap-s-222458/222458/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-spillskap-s-222459/222459/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-spillskap-s-222460/222460/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-olja-for-spillskap-l-222461/222461/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-universal-for-spillskap-l-222462/222462/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-kemikalie-for-spillskap-l-222463/222463/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Innehåll: 
2 absorbentrullar 45 m x 38 cm
400 mattor 50 x 40 cm
40 länsor 120 x 7,5 cm
16 länsor 300 x 7,5 cm
30 kuddar 25 x 25 cm
3 säckar granulat à 8 kg
1 granulatskyff el längd 105 cm*
3 fullsiktsglasögon med gummirem
3 par skyddshandskar
75 soppåsar
*ingår inte i påfyllningssatsen, beställs separat

Typ FÖN 700

Användning DENSORB Olja Universal Kemikalie

Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 748 742 742
Mått utvändigt L x B x H [mm] 1400 x 1400 x 930 1400 x 1400 x 930 1400 x 1400 x 930
Beställningsnummer 267-672-JY 267-673-JY 267-674-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Påfyllningssats 267-675-JY 267-676-JY 267-677-JY
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Typ MAXI XL MAXI XXL

Användning DENSORB Olja Olja

Utförande För 7 fat För 12 fat
Förpackningsenhet (förp.) 2 spillskyddsboxar 3 spillskyddsboxar
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 1100 1900
Beställningsnummer 215-891-JY 215-892-JY

Innehåll: 
12 oljespärrar 300 x 13 cm
600 ark 50 x 40 cm
2 absorbentrullar 45 m x 38 cm
20 länsor 120 x 7,5 cm
15 kuddar 25 x 25 cm
5 fullsiktsglasögon typ V-Maxx med gummirem
5 par skyddshandskar
5 skyddsoveraller Basic CE/PSA Kategori III
5 halvmasker, fl ergångs, typ 6300
10 gas- och kombifi lter typ 6059 ABEK1
30 avfallspåsar 120 liter
5 PE-påsar, förslutningsbara 520 x 590 mm
2 handskyffl  ar storlek 247 x 315 mm
1 skyff el storlek 257 x 350 mm
2 plasthinkar 12 liter

Innehåll: 
20 oljespärrar 300 x 13 cm
800 ark 50 x 40 cm
1 oljeläns 30,5 m x 40 cm
2 absorbentrullar 45 m x 38 cm
54 länsor 120 x 7,5 cm
15 kuddar 25 x 25 cm
5 Heltäckande skyddsglasögon med gummirem
5 par skyddshandskar
5 skyddsoveraller Overall Basic, CE / PSA 
Kategori III
5 halvmasker, fl ergångs typ 6300
10 gas- och kombifi lter typ 6059 ABEK1
30 avfallspåsar à 120 l
5 PE-påsar, förslutningsbara 520 x 590 mm
2 handskyffl  ar storlek 247 x 315 mm
1 skyff el storlek 257 x 350 mm
2 plasthinkar 12 liter

Innehåll: 
Innehåll: 
20 oljespärrar 300 x 13 cm

NYHET

NYHET

Spillredskap DENSORB®

Marina spillskyddssatser för användning i vattendrag

W Alla absorbenter som krävs för invallning och 
bekämpning av oljeolyckor på vatten ingår i satsen

W Obegränsad flytförmåga även i mättat tillstånd

Idealiska för oljetankrar, oljefartyg och rederier.

Denna extra stora spillredskapssats innehåller ett stort 
antal olika absorbenter för snabb upptagning av stora 
vätskemängder, till exempel vid IBC-läckage.

W Idealisk för förrådslagring av stora mängder absorbenter.
W Lämplig för uppställning utomhus
W Innehåller förutom högkvalitativa DENSORB absorbentprodukter 

även granulat, med vilket dammbildningen förstärks och 
halksäkerheten hos underlaget kan återställas efter att den utrunna 
vätskan tagits upp.

W Säkerhetsboxarna har hänglås för att skydda innehållet mot 
obehörig åtkomst.

Spillredskapsbox Maxi

 bzw. 10 kg

Uppfyller kraven enligt OPA90 (Oil Pollution Act). I OPA 90 defi nieras bestämmelser för att förhindra och bekämpa olyckor med olja 
och den föreskriver att absorptionsmaterial medförs ombord för att samla upp utspilld olja på däck. 
• Oljetanker som är upp till 400 fot (120 m) långa behöver absorbenter som kan suga upp minst 7 tunnor. 
• Oljetanker som är längre än 400 fot (120 m) behöver absorbenter som kan suga upp minst 12 tunnor. 

https://www.denios.se/spillredskapsbox-sf700-densorb-modell-olja-267672/267672/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskapsbox-sf700-densorb-modell-universal-267673/267673/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskapsbox-sf700-densorb-modell-kemikalie-267674/267674/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-densorb-absorbenter-oil-only-for-spillbox-sf700-267675/267675/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-densorb-absorbenter-universal-for-spillbox-sf700-267676/267676/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningssats-densorb-absorbenter-utforande-kemikalie-for-spillbox-sf700-267677/267677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-oil-only-maxi-xl-i-2-boxar-uppsugningskapacitet-1100-liter-215891/215891/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spillredskap-oil-only-maxi-xxl-i-3-boxar-uppsugningskapacitet-1900-liter-215892/215892/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 216-690-JY
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Utförande Absodan Universal Absodan Plus Absodan SuperPlus

Innehåll (kg) 20 10 20 10
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 16 9 19 10
Volymvikt [g/l] 507 533 533 542
Kornstorlek min [mm] 1,00 0,50 0,50 0,30
Kornstorlek max [mm] 3,0 1,0 1,0 0,7
Antal påsar per pall 36 78 36 78
Beställningsnummer 256-705-JY 256-707-JY 256-706-JY 256-708-JY

Universalabsorbent Absodan

Granulat DENSORB®

GritCaddy – Strövagn för sand och strö

 W Optimerad tyngdpunktsanordning för enkel manövrering
 W Skyddslock med lätt lutning för vattenavrinning
 W Med lättrullande hjul och stort, bekvämt handtag
 W Väderbeständig
 W Lätt att rengöra
 W Utvändiga mått  
B x D x H (mm):  
700 x 670 x 1145

 W Maximal påfyllningsvolym: 
60 liter W Mineraliskt granulat baserat på moler (kalcinerad kiseljord)

 W fungerar snabbt, är säker att använda och kan ta upp alla typer av vätskor på 
fasta underlag: oljor, syror, baser, vattenbaserade och organiska lösningar

 W kapslar in den absorberade vätskan i den porösa strukturen
 W kemiskt inert mot alla vätskor (utom fluorvätesyra)
 W Inte brandfarligt i passiv lagring

 W För snabb tillgång till granulat, sand, absorbenter och 
annat strömaterial inomhus och utomhus

För beställning ring: 036-39 56 60

Strömaterial och kompakta skyfflar kan placeras i det 
rymliga förvaringsutrymmet på GritCaddy.

Typklass
Använd-

ningsplats
Förpack-
ningstyp

Produktbeteckning
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UNIVERSAL

UNIVERSAL Grovkorn ✓ Mineraliskt lergranulat ✓ ✓ ✓ ✓

UNIVERSAL Finkorn ✓ Kalciumsilikat ✓ ✓ ✓ ✓

Gran-Sorb UNIVERSAL Cellulosa ✓ ✓

UNIVERSAL Extra Grov ✓ Sepiolit ✓ ✓ ✓ ✓

Absodan Universal ✓ Mineraliskt lergranulat ✓ ✓ ✓ ✓

Absodan Plus ✓ Mineraliskt lergranulat ✓ ✓ ✓ ✓

Absodan SuperPlus ✓ Mineraliskt lergranulat ✓ ✓ ✓ ✓

OLJA

Miljövänlig, flytande oljeabsorbent ✓ ✓ ✓ Torv ✓ ✓ ✓ ✓

Flytande oljeabsorbent ✓ ✓ ✓ Perlit ✓ ✓ ✓ ✓

Oljeabsorbent Quick-Sorb ✓ Polyurethan ✓ ✓

Oljeabsorbent allväder ✓ Polyurethan ✓ ✓ ✓ ✓

KEMIKALIE

MultiSorb ✓ Kiseldioxid ✓ ✓ ✓ ✓

Kemikalie- och syraabsorbent ✓ Diatomit ✓ ✓ ✓ ✓

Universalabsorbent ✓ Mineraliskt lergranulat ✓ ✓ ✓ ✓

414

414

414

414

413

413

413

415

415

415

415

416

416

416

https://www.denios.se/strovagn-gritcaddy-av-robust-plast-for-stro-och-oljeabsorbent-volym-60-liter-216690/216690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-universal-typ-iii-r-utforande-universal-voc-fri-20-kg-sack-256705/256705/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-absodan-super-plus-utforande-universal-voc-fri-10-kg-sack-256708/256708/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande
UNIVERSAL 

finkornig
UNIVERSAL grovkornig

Gran Sorb 
UNIVERSAL

UNIVERSAL 
extra grov

Innehåll (kg) 20 10 20 14 20
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 27 8 16 16 9
Volymvikt [g/l] 595 500 500 512 720
Kornstorlek min [mm] 0,13 1,00 1,00 0,40 0,50
Kornstorlek max [mm] 1,0 3,0 3,0 3,4 6,0
Antal påsar per pall 36 78 36 65 55
Beställningsnummer 170-113-JY 208-180-JY 119-252-JY 157-176-JY 157-215-JY

Granulat DENSORB®

Typ III R Antistatisk Typ III R

UNIVERSAL extra grovGran Sorb UNIVERSAL

UNIVERSAL grovkornig

UNIVERSAL finkornig

 W Mineraliskt granulat baserat på moler 
(kalcinerad kiseljord)

 W Granulatet är grovkornigt och kan därmed 
användas utomhus, t.ex. på trafikytor

 W kemiskt inert mot alla vätskor (utom 
fluorvätesyra)

 W Stor sug och upptagningsförmåga
 W Inte brandfarligt i oanvänt tillstånd

 W Granulat på basis av återvunnen cellstoff
 W Dammfritt och lätt att avlägsna
 W Absorberar olja, lösningsmedel, kylsmörjmedel 
och andra icke frätande vätskor omedelbart vid 
kontakt

 W Perfekt för släta underlag
 W Inte nötande, skonar golv i hallar
 W Mycket små askrester vid förbränning

 W Mineraliskt granulat på basis av sepiolit
 W Idealiskt för skrovlig mark och starkt trafikerade 
ytor utomhus

 W Kemiskt stabil, inte giftig
 W Den ljusa färgen gör det möjligt att bedöma 
mättnadsgraden

 W Inte brandfarligt i oanvänt tillstånd
 W Maximal halkskyddande effekt

 W  
 W Mycket finkornigt
 W Stor sug- och upptagningsförmåga
 W  
 W Inte brandfarligt i passiv lagring

Typ III R

UNIVERSAL - för oljor, kylmedel, smörjmedel och lösningsmedel samt vattenhaltiga lösningar

Granulat som märkts med respektive 
typklass har kontrollerats enligt "Krav på 
oljeabsorbenter".
 
Lämplighetskriterier för oljeabsorbenter 
enligt Tysklands miljöministerium (BMU):

Typ I – för användning i alla vattendrag
Typ II – för kortvarig användning i 
vattendrag och på land
Typ III – för hantverk och industri, på fasta 
underlag och trafikytor
Tillägget R garanterar efter användningen 
tillräckligt grepp (halksäkerhet) på 
körbanan.

https://www.denios.se/granulat-finkornig-universal-voc-fri-20-kg-170113/170113/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=208180
https://www.denios.se/search?query=119252
https://www.denios.se/granulat-gran-sorb-universal-voc-fri-13-6-kg-157176/157176/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-sepisorb-universal-extra-grov-voc-fri-20-kg-157215/157215/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande
Miljövänlig oljeabsorbent 

med fl ytförmåga
Flytande oljeab-

sorbent
Oljeabsorbent Quick-Sorb Oljeabsorbent Allväder

Innehåll (kg) 6 7 5 12 6 8 18
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 27 31 11 30 9 12 24
Volymvikt [g/l] 151 70 260 260 405 405 405
Kornstorlek min [mm] 1 1 1 1 1 1 1
Kornstorlek max [mm] 4 3 4 4 4 4 4
Antal påsar per pall 36 24 50 36 40 50 36
Beställningsnummer 180-851-JY 119-254-JY 208-182-JY 157-218-JY 208-190-JY 208-181-JY 123-167-JY
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Artikelnr 208-190-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Oljeabsorbent Allväder

Oljeabsorbent, 
allväderstyp, 6 kg hink

Oljeabsorbent Quick-Sorb

Flytande oljeabsorbentMiljövänlig, fl ytande oljeabsorbent

W Granulat på basis av polyuretanskum
W Hydrofob och vattenavvisande
W Stor uppsugningsförmåga
W Lämplig för trafikytor och gator
W Även mycket effektivt i regn och väta

Granulat DENSORB®

W Granulat på basis av polyuretanskum
W Hydrofob och med flytförmåga
W Extremt snabb upptagning av olja
W Perfekt för kaklade och förseglade golv
W Inte nötande, skonar golv i hallar

W Granulat på basis av perlit
W Hydrofob och extremt lätt, behåller flytförmågan även i 

turbulenta vattendrag
W Mycket lämplig för oljebekämpning på vattenytor samt för 

trafik- och golvytor

Typ III

Typ I/II/III R Typ I/II/III R

W Ogiftig naturprodukt av biologiskt nedbrytbara naturfibrer
W Absorberar olja, diesel, eldningsolja, skärolja, växtolja, 

oljebaserade lösningsmedel och andra kolvätebaserade 
vätskor samt färg och lack

W Kan användas på vattenytor, gator och industrigolv
W Inte nötande, skonar golv i hallar
W Extremt hög uppsugningskapacitet, utmärka 

absorptionsegenskaper

Typ III R

OLJE - för oljor, bränslen och kolväten, vattenavvisande

https://www.denios.se/granulat-miljovanlig-bindemedel-av-naturfiber-voc-fri-50-l-sack-180851/180851/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-sorbix-wb-0-3-flytande-oljeabsorbent-voc-fri-7-kg-119254/119254/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-oljeabsorbent-quicksorb-voc-fri-5-kg-208182/208182/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-densorb-olja-quick-sorb-voc-fri-12-kg-sack-157218/157218/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-olja-allvader-voc-fri-6-kg-hink-9-liters-absorptionsformaga-208190/208190/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-densorb-olja-allvader-voc-fri-8-kg-sack-12-liters-absorptionsformaga-208181/208181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-densorb-olja-allvader-voc-fri-18-kg-sack-24-liters-absorptionsformaga-123167/123167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-olja-allvader-voc-fri-6-kg-hink-9-liters-absorptionsformaga-208190/208190/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Granulat DENSORB®
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www.denios.se/shop

Multi-Sorb Multi-Sorb med färgindikator
Olje- och kemikalie-

absorbent

Innehåll (kg) 0,4 10,0 0,4 5,0 10,0
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet] 1 18 1 9 10
Volymvikt [g/l] 425 425 425 425 530
Kornstorlek min [mm] 0,13 0,13 0,13 0,13 0,30
Kornstorlek max [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7
Behållare 400 g Flaska 10 kg påse 400 g Flaska 5 kg Hink 10 kg-säck
Beställningsnummer 157-219-JY 191-444-JY 201-755-JY 201-754-JY 159-823-JYArtikelnr 256-709-JY

FAVORIT

Artikelnr 159-823-JY

W Typ III R W Typ III R
W En absorbent för alla kemikalier
W Kan även användas av outbildad personal utan risk

Detta granulat är optimalt för absorption 
av syror och basiska ämnen (t.ex. lut) 
samt brandfarliga, vattniga och polära 
vätskor. Det är ett kalcinerat, starkt 
sugande naturmineral, som är idealiskt 
för användning på både släta och porösa 
ytor inom- och utomhus. Inte brandfarligt i 
oanvänt skick.

Olje- och kemikalie Kemikalie- och syraabsorbent Multi-Sorb

W Förhindrar utsläpp och avdunstning omedelbart vid kontakt genom inneslutning av miljöfarliga ämnen
W Granulat på basis av en polymerförening med mycket god sugförmåga
W Hydrofil och kemiskt inert, tar upp alla vätskor
W Inte brandfarlig, inte oxiderande och inte dammexplosiv
W Ytterst dryg och lätt att använda, även lämplig för uppdämning
W Strös för hand eller med vanlig strövagn
W Tas enkelt upp med sopborste, skyffel eller sopmaskin
W Små avfallsmängder och därmed låga kostnader för avfallshantering

Spillredskap för 
kvicksilverolyckor

W Speciellt lämplig för upptagning av 
utspillt kvicksilver (upp till 100 ml)

W Består av en burk med fastlimmat inlägg av 
specialskum i skruvlocket

W Om man trycker skummet lätt mot det 
utspillda kvicksilvret öppnar sig porerna i 
skummet och suger upp kvicksilverpärlorna.

W När locket skruvas på, frigörs pärlorna och 
faller genom den perforerade skärskivan i 
burken.

Kemikalie- och syraabsorbent Multi-Sorb 
med färgindikator: Indikatoreffekten varnar 
insatspersonalen genom färgförändringar vid syror 
(gult) resp. baser (rött).

KEMIKALIE - för syror, alkalier, lösningsmedel och okända kemikalier

https://www.denios.se/granulat-kemikalie-och-syraabsorbent-multisorb-voc-fri-400-g-157219/157219/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-kemikalie-och-syraabsorbent-multisorb-voc-fri-10-kg-sack-191444/191444/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-kemikalie-och-syraabsorbent-multisorb-voc-fria-400g-201755/201755/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-kemikalie-och-oljegranulat-multisorb-med-indikator-voc-fri-granulat-i-5-kg-hink-201754/201754/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-universalabsorbent-voc-fri-10-kg-159823/159823/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/granulat-universalabsorbent-voc-fri-10-kg-159823/159823/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mått utvändigt L x B [mm] 250 x 110 527 x 247 1032 x 257

Beställningsnummer 119-237-JY 119-236-JY 119-235-JY

Förvaringsvagn för granulat med silinsats

Mått utvändigt L x B x H [mm] 1195 x 660 x 1070
Beställningsnummer 239-976-JY
Tillbehör Lock för förvaringsvagn
Beställningsnummer 239-977-JY

Artikelnr 201-665-JY

Artikelnr 123-168-JY
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Antistatiska skyffl ar för granulat

Avfallsvagn, inkl. 2 behållare
W Perfekt för snabba insatser med granulat vid läckage
W Enkel att manövrera även med tung last tack vare de fyra 

svängbara hjulen  
W Leden mitt i chassit möjliggör enkla transporter 

även vid ojämnt fördelad last eller 
ojämna underlag.

W Inklusive två behållare med volymer 
på 120 och 170 liter för förråd och 
avfallshantering

W Tandemchassit kan fällas ihop för 
att spara plats.

W Ergonomiskt formad
W Lätt och slitstark
W Av UV-stabiliserad plast i hög kvalitet
W Släta ytor för enkel rengöring
W Lämplig för områden med explosionsrisk
W Perfekt för hantering av explosiva ämnen (t.ex. krut)
W Av elektriskt ledande plast
W Det 35 cm breda skyffelbladet tar mer än 5 liter vätska
W Ergonomisk form (längd 113 cm)

ESD spadar för granulat
W För spridning eller avfallshantering av granulat
W Ergonomiskt formad
W Lätt och slitstark
W Av UV-stabiliserad plast i hög kvalitet
W Släta ytor för enkel rengöring

DENSORB-granulat – tillbehör

Förvaringsvagn för granulat med silinsats

W Praktiskt utförande med två kammare à 55 liter
W Den medföljande silinsatsen passar båda kamrarna.
W Ett rymligt fack ger plats för hjälpmedel som skyffel och sopborste.
W Det robusta chassit med stora gummidäck bak och lättrullande, 

svängbara hjul fram är försett med två bromsar.
W Det ergonomiskt formade handtaget möjliggör snabb och bekväm 

transport till insatsplatsen.
W Tillverkat av polyeten med mycket stor motståndskraft mot kemikalier

W Absorbenterna finns alltid till hands
W Snabbt och bekvämt till insatsplatsen
W Sänker kostnaderna för avfallshantering

W För spridning eller avfallshantering av granulat
W Orsakar ingen antändningskälla
W Idealisk för granulat som är indränkt med brandfarliga vätskor
W Beständig mot syror, baser och lösningsmedel

Granulatvagn med lock som tillval

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/skyffel-av-polypropen-pp-skyffelblad-110-x-250-mm-119237/119237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-av-polypropen-pp-skyffelblad-247-x-315-mm-119236/119236/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spade-av-polypropen-pp-bladstorlek-257-x-350-mm-119235/119235/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-forvarings-och-avfallsvagn-for-granulat-oljeabsorbenter-och-stro-239976/239976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-densorb-forvarings-och-avfallsvagn-239977/239977/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 271-433-JY

Läckagelarmet SpillGuard® varnar vid kemikalieläckage

www.denios.se/shop

SpillGuard® i uppsamlingskärl för fat på 200 liter

Användningsexempel för SpillGuard® och SpillGuard® connect

Det första varningssystemet i sitt slag: Helt självständigt, driftklar med en knapptryckning och kan användas eller anpassas 
till varje typ av uppsamlingskärl. SpillGuard® detekterar farligt läckage säkert och varnar med larm. Det sparar värdefull tid 
för att hantera situationen och förhindrar att större risker uppstår.

Mycket enkel idrifttagning: Slå på, placera, var säker!

En röd lampa signalerar under hela livslängden att sensorn fungerar.

En ljudsignal meddelar mot slutet av livslängden (upp till 5 år) att SpillGuard® behöver bytas ut.

Utvecklad för många års användning, med godkännande för ATEX-zon 0.

Vid kontakt med fl ytande kemikalier utlöses ett akustiskt och optiskt larm i minst 24 timmar

Intelligent sensorteknik i ett mycket beständigt elektriskt avledande hölje garanterar enkel och säker 
användning.

SpillGuard® i kemikaliehylla med uppsamlingskärl av 
stål för små kembehållare

Varningssystemet SpillGuard® för läckage 
av farliga ämnen

SpillGuard®

se sidan

10
se sidan

86



Ke
m

ik
al

ie
ha

nt
er

in
g

SpillGuard® connect - för enkelt och säkert fjärrunderhåll 
via Narrowband IoT
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INNOVATION
Artikelnr 276-016-JY

Läckagelarmet SpillGuard® varnar vid kemikalieläckage

Användningsexempel för SpillGuard® och SpillGuard® connect Kan användas överallt 
och för alla vanliga 
fl ytande kemikalier, se 
beständighetslistan på 
www.denios.se/spillguard. 
För ämnen som inte fi nns 
på listan kan ett labbtest 
genomföras på begäran, 
vilket påvisar lämpligheten 
hos SpillGuard® med 
avseende på säker 
detektering av ämnet ifråga.

SpillGuard® i miljöcontainer av plastSpillGuard® i kemikalieskåp av plast

INNOVATION
SpillGuard® connect

För beställning ring: 036-39 56 60

Använd digitaliseringens fördelar för din Spillhantering 4.0. Du kan övervaka alla SpillGuard® connect-larm som används 
i ditt företag via en webbapplikation.

Konfi gurera larmet för SpillGuarden som vid läckage överförs digitalt till valfri kontaktperson. Via SMS och/eller 
e-post till din smartphone, surfplatta och/eller stationära dator.

Den innovativa läckagedetektorn har obegränsad skalbarhet och kan användas nästan var som helst - tack vare en mobil 
NB IoT-anslutning i varje enskild enhet.

Läckagelarmet har obegränsad räckvidd tack vare de helt decentraliserade och automatiska enheterna.

Rapporterar i pdf-format som bevis på veckovis övervakning, t.ex. för en revision.

SpillGuard® connect  behöver ingen inkörsport, enbart internet eller lokal strömförsörjning krävs

Drifttemperatur: 0 till +40  °C - Larm utlöses vid en temperatur >+70  °C

se sidan

176
se sidan

114
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 217-355-JY

Artikelnr 206-977-JY
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www.denios.se/shop

Brunnstätning Neopren

Mått utvändigt  
L x B [mm] 500 x 500 1000 x 1000 1200 x 1200 1400 x 1400

Användningsområde Avrinningsbredd 
max 200 mm

Avrinningsbredd 
max 700 mm

Avrinningsbredd 
max 900 mm

Avrinningsbredd 
max 1 100 mm

Beställningsnummer 217-355-JY 216-516-JY 216-517-JY 216-518-JY

Tillbehör Lagerboxar för upp till 5 brunnstätningar
Lagerboxar 

för upp till 5 
tätningsmattor

Mått utvändigt  
L x B x H [mm] 675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 1530 x 190 x 210

Beställningsnummer 132-787-JY 132-789-JY 132-790-JY 169-484-JY

Brunnstätning Magnetisk

Mått utvändigt L x B [mm] 510 x 510 600 x 600 1000 x 1000
Beställningsnummer 206-977-JY 206-978-JY 206-979-JY
Tillbehör Lagerboxar för upp till 5 brunnstätningar
Mått utvändigt L x B x H [mm] 675 x 190 x 210 675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210
Beställningsnummer 132-787-JY 132-787-JY 132-789-JY

Tätningsmattor / avspärrningsbarriärer bör alltid finnas 
tillgängliga i närheten av det potentiella riskområdet. 
På så sätt kan man garantera snabb åtkomst för att 
omgående kunna genomföra de första åtgärderna för 
minimerad risk.

 W Stabila boxar av miljövänlig polyeten (PE)
 W Förberedd för väggmontering (inkl. fästmaterial)

Lagerboxar för brunnstätningar

Brunnstätning Magnetisk

 W Förhindrar att farliga ämnen tränger in i dräneringar och vattendrag
 W Återanvändningsbar: Kemiskt beständig och lätt att rengöra
 W Det täta, flexibla materialet anpassar sig perfekt till markförhållandena
 W Förvaringsbox för upp till 5 tätningsmattor finns som tillbehör
 W Idealisk i kombination med DENSORB spillkit

Brunnstätning Neopren

 W Förebygger mindre läckage på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt
 W Lätt, platsbesparande, återanvändbar och enkel att rengöra
 W Förvaringsbox för upp till 5 tätningsmattor finns som tillbehör
 W Idealisk i kombination med DENSORB spillkit

Brunnstätningar

 W Förhindrar att kemikalier tränger in i mark och avlopp
 W Det tunna materialet anpassas flexibelt till icke-metalliska 
avloppsingångar

 W Tillförlitligt fäste genom magnetkraft på avloppslock av metall
 W Väder- och temperaturbeständig (-20 °C till +80 °C)

Lagerlåda med bärhandtag 
och lock, förberedd för 
väggmontering.

Utbildning spillskydd i 
praktiken

se sidan

398

https://www.denios.se/brunnstatning-neopren-10300200151160/217355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-magnetisk-10300200151170/206977/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-neopren-10300200151160/217355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-neopren-10300200151160/216516/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-neopren-10300200151160/216517/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-neopren-10300200151160/216518/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-600-x-600-mm-och-diameter-450-mm-132787/132787/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-1000-x-1000-mm-132789/132789/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-1200-x-1200-mm-132790/132790/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-tatningsmatta-n4-alt-lysror-169484/169484/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-magnetisk-10300200151170/206977/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-magnetisk-10300200151170/206978/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-magnetisk-10300200151170/206979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-600-x-600-mm-och-diameter-450-mm-132787/132787/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-600-x-600-mm-och-diameter-450-mm-132787/132787/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-1000-x-1000-mm-132789/132789/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mått utvändigt L x B [mm] 400 x 400 500 x 500 600 x 600 700 x 700 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1100 x 1100 1200 x 1200 1520 x 460

Materialtjocklek [mm]: 8

Beställningsnummer 129-672-JY 259-450-JY 116-039-JY 259-451-JY 129-674-JY 259-452-JY 129-676-JY 259-453-JY 116-038-JY 259-454-JY
Materialtjocklek [mm]: 13

Beställningsnummer 259-458-JY 259-468-JY 259-463-JY 259-459-JY 259-464-JY 259-460-JY 259-466-JY 259-461-JY 259-462-JY 156-402-JY
Tillbehör Lagerboxar för brunnstätningar –

Mått utvändigt L x B x H [mm] 475 x 190 x 210 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 –

Beställningsnummer 132-786-JY 132-787-JY 132-787-JY 132-788-JY 132-788-JY 132-789-JY 132-789-JY 132-790-JY 132-790-JY –

Diameter [mm] 450 850

Materialtjocklek [mm]: 8

Beställningsnummer 137-713-JY 137-720-JY
Materialtjocklek [mm]: 13

Beställningsnummer 259-465-JY 259-467-JY
Tillbehör Lagerboxar för brunnstätningar
Mått utvändigt 
L x B x H [mm] 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210

Beställningsnummer 132-787-JY 132-788-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Brunnstätning

W Idealiskt för tätning av avlopp och dagvattenbrunnar
W Resistent mot vatten, kolväten och de flesta kemikalier
W Den flexibla plastblandningen på undersidan anpassar sig perfekt till underlaget och kan 

återanvändas.

Brunnstätningar

W Vid läckage förhindrar tätningsmattorna föroreningar i marken eller avloppssystemet.

Den vita skyddsfolien som sitter ihop med mattan 
förhindrar att mattan fastnar när den rullas ihop. Två 
kardborreband i signalrött möjliggör enkel lagring och 
snabb tillgång vid användning.

Brunnstätning, rund variant, kan fås i 2 olika storlekar.

Det extremt täta och flexibla materialet som sitter fastklistrat på undersidan anpassar sig perfekt till underlaget. De 
integrerade handtagen underlättar användningen markant.

https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/129672/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259450/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/116039/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259451/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/129674/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259452/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/129676/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259453/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/116038/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259454/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259458/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259468/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259463/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259459/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259464/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259460/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259466/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259461/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259462/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/156402/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-tatningsmatta-400-x-400-mm-132786/132786/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-600-x-600-mm-och-diameter-450-mm-132787/132787/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-600-x-600-mm-och-diameter-450-mm-132787/132787/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-800-x-800-mm-och-diameter-850-mm-132788/132788/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-800-x-800-mm-och-diameter-850-mm-132788/132788/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-1000-x-1000-mm-132789/132789/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-1000-x-1000-mm-132789/132789/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-1200-x-1200-mm-132790/132790/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-1200-x-1200-mm-132790/132790/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/137713/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/137720/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259465/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-10300200151150/259467/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-600-x-600-mm-och-diameter-450-mm-132787/132787/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-800-x-800-mm-och-diameter-850-mm-132788/132788/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mått utvändigt L x B [mm] 200 x 200 450 x 450 550 x 550 650 x 450 650 x 450 650 x 650

Leveransomfattning 8 st. 2 st. 2 st. 1 st. 2 st. 2 st.
Beställningsnummer 259-654-JY 259-657-JY 259-655-JY 259-658-JY 260-064-JY 259-656-JY

NYHET
Artikelnr 259-658-JY

Hopfällbar magnetisk brunnstätning
 W För att snabbt skydda avloppssystemet vid läckage och haveri
 W Fäster säkert på alla raka och böjda avloppsgaller av metall eller plast 
trots låg vikt tack vare utnyttjandet av läckagevätskornas hydrostatiska 
tryck.

 W Användbar till och med för vertikala avlopp av stål (t.ex. på trottoarer) 
genom kombinationen med magnetisk plastfolie.

 W Passar de flesta avloppsingångar; För längre modeller kan flera flexibla 
skydd monteras överlappande.

 W Hållbar mot många vanliga kemikalier och kan användas från -20 °C till 
+60 °C

 W Lätt att rengöra och kan återanvändas flera gånger
 W Enkel att vika och lagra platsoptimerat

 

Brunnstätning, engångs.
 W För snabb och omedelbar tätning, t.ex. av 
brunnar.

 W Minimerar risken för läckage av farliga ämnen 
på ett tillförlitligt sätt.

 W Beständig mot oljor och de flesta kemikalier.
 W 2 cm tjock, vätsketätt och kemiskt beständig, 
det flexibla materialet anpassar sig till 
markförhållandena och förhindrar att 
farliga ämnen tränger sig in i avlopp och 
dagvattenbrunnar.

 W Mattorna kan klippas exakt eller kombineras 
till flera.

 W Lastbar upp till ett tryck på 2,4 meter 
vattenkolonn.

 W Användbar till -10 °C.

NYHET
Artikelnr 259-091-JY

https://www.denios.se/brunnstatning-engangs-10300200151145/259654/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-engangs-10300200151145/259657/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-engangs-10300200151145/259655/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-engangs-av-lerbaserat-material-650-x-450-mm-fe-1-styck-259658/259658/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-engangs-10300200151145/260064/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-engangs-10300200151145/259656/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-engangs-av-lerbaserat-material-650-x-450-mm-fe-1-styck-259658/259658/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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 W För avgränsning och invallning av läckande vätskor, t.ex. vid vattendrag
 W Den särskilda plastblandningen tål vatten, kolväten och många andra 
kemikalier

 W Fäster säkert mot marken och kan återanvänds efter rengöring med tvålvatten

Mått utvändigt L x B x H [mm] 2000 x 45 x 50 2000 x 70 x 100 3000 x 70 x 100

Beställningsnummer 130-515-JY 259-455-JY 116-046-JY

Barriärring, Ø 400 mm, som skydd mot spillvätskor, 
t.ex. vid avtappning på arbetsbänkar, laboratoriebord 
och liknande, 
Artikelnr 130-516-JY  

De specialformade ändarna möjliggör också en säker 
koppling av flera barriärer.

Avspärrningsbarriär (3 m)

Flexibel avspärrningsbarriär

Det extremt täta och flexibla materialet som sitter fastklistrat på undersidan anpassar sig perfekt till underlaget.

Brunnstätning av polyeten 
(PE)

 W Snabbt klart för användning: Förpackad i 
rullbehållare (röd signalfärg)

 W Inklusive tre sandsäckar (tomma) för 
ytterligare tyngd

 W Diameter 80 cm (med botten 90 x 90 cm)

Artikelnr 201-660-JY

Utbildning spillskydd i 
praktiken se sidan

398

https://www.denios.se/flexibel-avsparrningsbarriar-10300200151100/130515/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibel-avsparrningsbarriar-10300200151100/259455/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibel-avsparrningsbarriar-10300200151100/116046/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

W För snabb förslutning av dagvattenbrunnar, avlopp osv.
W Vid driftstörningar eller haverier kan inga miljöfarliga kemikalier tränga in.

424
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Mått utvändigt L x B [mm] 625 x 625 750 x 750 1000 x 1000

Vikt [kg] 32 45 80
Beställningsnummer 130-305-JY 137-269-JY 137-272-JY

Tillbehör Beställningsnummer

Transportkärra 130-307-JY
Stativ 130-309-JY
Vägghållare 130-310-JY

Brunnstätningar

Låsbar brunnstätning
W Består av aluminiumdropplåtar, låsningsmekanism och tätningsmaterial på 

polyuretanbas
W Tätningsmaterialet på undersidan garanterar mycket god anpassning och 

optimal tätning.
W Kompenserar för ojämnheter upp till 30 mm
W Brunnstätningen sätts fast på avloppet med den fjäderbelastade 

spännspaken.

Det finns 2 storlekar tillgängliga:

W Låsbar brunnstätning, 625 x 400 mm (ca 5 kg), Artikelnr 123-501-JY

W Låsbar brunnstätning, 625 x 625 mm (ca 7 kg), Artikelnr 123-502-JY

Brunnstätning överkörningsbar
W Består av en 10 mm tjock stålplatta som är försedd med en 

specialtätning (H = 50 mm) runtom
W Genom egenvikten komprimeras tätningen och anpassar sig efter 

markens ojämnheter.

W Transportkärra för snabba och säkra transporter av avloppslock. 
Med ledad hållare. Avloppslocket kan utan ansträngning köras till 
användningsplatsen och exakt placeras på det kanalinlopp som ska 
stängas.

W Stativ för tippsäker uppställning av överkörningsbart brunnslock i 
närheten av den brunn som ska säkras

Transportkärra

W Väggfäste för säker placering av brunnslock

Stativ

Yta av aluminium, låsning med 
fjäderbelastad spännspak.

Undersida med polyuretanbaserat 
tätningsmaterial.

https://www.denios.se/brunnstatning-overkorningsbar-10300200301150/130305/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-overkorningsbar-10300200301150/137269/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brunnstatning-overkorningsbar-10300200301150/137272/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportkarra-for-overkorningsbart-avloppslock-130307/130307/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stativ-for-overkorningsbart-avloppslock-130309/130309/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-overkorningsbart-avloppslock-130310/130310/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

 W Alltid nära till hands och klar att använda efter påfyllning med frostsäker vätska

Artikelnr 208-054-JY

 W För snabb säkring av vattendrag
 W För nödsituationer samt i förebyggande syfte

425
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Typ K1 K2

Diameter utvändigt [mm] 400 800
Beställningsnummer 201-662-JY 202-296-JY
Tillbehör Lagerboxar för brunnstätningar
Mått utvändigt L x B x H [mm] 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210
Beställningsnummer 132-789-JY 132-790-JY

Tillbehör Beställningsnummer

Tryckluftsslang, 10 m, svart, 
slitstark och UV-beständig 202-299-JY

Tryckluftsslang, 20 m, svart, 
slitstark och UV-beständig 202-300-JY

Kulspärrkran för tryckluft 202-301-JY

Brunnstätningar

 W Väderbeständig och slitstark
 W Beständig mot många syror och lutar
 W Användbar från –30 °C till +70 °C
 W Mått B x D (mm): 700 x 700
 W Med slitstarkt bärhandtag av rostfritt stål
 W Praktisk vägghållare i rostfritt stål finns som 
tillbehör

Klar att användas i en handvändning: Tätningskudde som ska fyllas med frostsäker vätska, 
Artikelnr 208-054-JY 

Flexibel brunnstätning

 W Ger ett säkert skydd mot inträngande vätskor även 
vid oregelbundna former

 W Av kemikaliebeständig polyeten (PE-LD)
 W Lätt att rengöra
 W För fyllning med tryckluft
 W Med eurokontakt och säkerhetsventil
 W Tryckluftsslangar och avstängningskranar samt 
lagerboxar finns som tillbehör

Tätningskuddar

Vägghållare av rostfritt stål

Artikelnr 208-738-JY

Lagerlåda med bärhandtag och lock, 
förberedd för väggmontering.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/flexibel-brunnstatning-10300200151110/201662/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibel-brunnstatning-10300200151110/202296/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-1000-x-1000-mm-132789/132789/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsbox-for-brunnstatning-upp-till-1200-x-1200-mm-132790/132790/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftslang-for-tatning-av-vattendrag-10-m-svart-slitstark-och-uv-bestandig-med-koppling-och-202299/202299/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tryckluftslang-for-tatning-av-vattendrag-20-m-svart-slitstark-och-uv-bestandig-med-koppling-och-202300/202300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kulventil-for-tryckluft-1-2-ensidig-med-koppling-och-hylsa-for-avstangning-av-lufttillforseln-202301/202301/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W För att stänga avlopp eller rör

Medelstor diameter [mm] 51 76 103 150 200

Beställningsnummer 116-054-JY 116-055-JY 116-056-JY 259-456-JY 259-457-JY

Väska med tätningsproppar i storlekarna 
med diameter, 51, 76 och 103 mm

Ø 120 mm

Ø 85 mm

Ø 70 mm Ø 95 mm

Ø 35 mm Ø 60 mm

Tätningsproppar

120 mm 120 mm 120 mm

Ø 235 mm

190 mm

Ø 185 mm

Ø 115 mm

200 mm

Mått utvändigt L x B [mm] 800 x 40 800 x 50

Förpackningsenhet (förp.) 10 10
Beställningsnummer 259-666-JY 259-667-JY

Tätningsband för rör
W Elastiskt gummiband med kardborreband för tillfällig tätning 

av hål i trycksatta rörledningar för vätskor eller gas
W enkel och snabb användning
W kan användas från -35 upp till +130 °C
W kan rengöras och återanvändas

NYHET

För fl äns DN25 - PN10/16 DN50 - PN10/16 DN65 - PN10/16 DN80 - PN10/16 DN100 - PN10/16

Förpackningsenhet (förp.) 10 Styck 10 Styck 10 Styck 10 Styck 10 Styck
Beställningsnummer 216-028-JY 216-029-JY 216-030-JY 216-031-JY 216-032-JY

426

Korrosionsbeständigt stänkskydd för fl äns
W Förhindra att kemikalier läcker ut okontrollerat enligt riktlinjer i 

Miljöbalken.
W Effektivt skydd för medarbetare och produktionsanläggningar mot 

irriterande, frätande, giftiga, heta, brandfarliga och miljöfarliga kemikalier
W Återanvändningsbar och lätt att rengöra
W Av polypropen (PP) – temperaturbeständig till +80 °C
W UV-beständig – för inom- och utomhusbruk
W Med integrerat synfönster för snabb identifiering av ett läckage
W Inkl. kardborreband för snabbt och enkelt fäste

https://www.denios.se/tatningsproppar-med-51-mm-diameter-2-116054/116054/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningsproppar-med-76-mm-diameter-3-116055/116055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningsproppar-med-103-mm-diameter-4-116056/116056/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningspropp-med-150-mm-diameter-259456/259456/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningspropp-med-200-mm-diameter-259457/259457/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningsband-med-kardborrband-40-x-800-mm-10-st-per-forp-259666/259666/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningsband-med-kardborrband-50-x-800-mm-10-st-per-forp-259667/259667/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stankskydd-av-pp-med-transparent-synglas-for-flans-dn25-pn10-16-216028/216028/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stankskydd-av-pp-med-transparent-synglas-for-flans-dn50-pn10-16-216029/216029/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stankskydd-av-pp-med-transparent-synglas-for-flans-dn65-pn10-16-216030/216030/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stankskydd-av-pp-med-transparent-synglas-for-flans-dn80-pn10-16-216031/216031/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stankskydd-av-pp-med-transparent-synglas-for-flans-dn100-pn10-16-216032/216032/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


2Brunnstätningar

För beställning ring: 036-39 56 60

Ke
m

ik
al

ie
ha

nt
er

in
g

Leveransomfattning 16 x 0,5 liter 10 x 1 liter 5 x 5 liter 1 x 10 liter 1 x 22 liter

Vikt [kg] 10 10 27 11 24
Beställningsnummer 259-659-JY 259-660-JY 259-661-JY 259-662-JY 259-663-JY

NYHET

NYHET

Leveransomfattning 7 x 0,5 liter 6 x 1 liter

Vikt [kg] 5 10
Beställningsnummer 259-664-JY 259-665-JY
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Fatbandage av polyuretan (PU)
W Monteras snabbt och enkelt
W För stål- och plastfat
W Resistent mot oljor samt många syror och lut
W Nylonrem (4 m lång) med praktisk snabbkoppling
W Mått bandage L x B (mm): 300 x 180

Tätningsmassa.
W För snabb tätning/lagning vid läckage. På maskiner, fat, behållare, tankar etc.
W Fyller sprickor och ojämnheter snabbt och bildar en stark och vätsketät 

försegling. 
W Vatten kan tillsättas till massan (om nödvändigt tillsätt frostskyddsmedel) för 

att blanda tätningsmedel. För hål i tankar, behållare eller rör.
W Obegränsad lagring.

Tvåkomponent-epoxitätning.
W För snabb och permanent reparation av sprickor, tätning/lagning vid 

läckage etc.
W Lämplig för metall, keramik, trä, glas, betong och plast.
W Kan också appliceras vid våta ytor och användas under vatten.
W Mycket lätt att applicera efter sammanblandning.
W Lätt att slipa för att få till en jämn yta, som sedan kan målas över med 

t.ex. en epoxibeläggning.

Tätningskitt med frostskydd
W Redan blandat – för tillfällig försegling av läckande rör, behållare eller fat
W Ansluts tillförlitligt på feta eller smutsiga ytor.
W Bra form- och anpassningsbarhet till läckan.

W Beständig mot de flesta aggressiva vätskor.
W Lastbar upp till ett tryck på 2,4 meter vattenkolonn.
W Användbar från -15 till +30 ° C.

NYHET

Artikelnr 116-035-JY

https://www.denios.se/tatningsmassa-10300200151143/259659/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningsmassa-10300200151143/259660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningsmassa-10300200151143/259661/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningsmassa-10300200151143/259662/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningsmassa-10300200151143/259663/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningskitt-med-frostskydd-10300200151144/259664/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tatningskitt-med-frostskydd-10300200151144/259665/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mått utvändigt L x B [mm] 900 x 900 1500 x 1500 3000 x 1800 3000 x 3000 3700 x 3000

Beställningsnummer 265-565-JY 265-566-JY 265-567-JY 265-568-JY 265-569-JY
Tillbehör Slang, transparent, 7,6 meter
Beställningsnummer 265-570-JY 265-570-JY 265-570-JY 265-570-JY 265-570-JY

 Uppsamlingspresenning för läckage
 W Som effektfull och omedelbar åtgärd vid läckage på 
yttertak, innertak och rör

 W Lätt, slitstarkt material för okomplicerad hantering och 
lagring 

 W Tillförlitlig och återanvändbar
 W Inkl. öglor för snabb och enkel fastsättning, t.ex. med 
buntband eller spännremmar

 W Utloppsöppning (flödesmängd: mer än 12 liter per 
minut) med slanganslutning och lock

 W Slang med passande anslutningsdel för kontrollerad 
avledning av vätskor kan fås som tillbehör

Uppsamlingspresenning för läckage
 W Leder bort droppar, läckage eller kondensvatten på tak och rör på ett snyggt 
och säkert sätt

 W Håller hallar, maskiner och produkter rena och torra
 W Vinylpresenning i hög kvalitet med speciell beläggning
 W Beständig mot UV-strålar och mögelbildning

 W Monteras snabbt och enkelt på tak och rör med den medföljande 
gummiremmen

 W Platsbesparande lagring i hopvikt tillstånd
 W Förberedd för slanganslutning för riktad avledning
 W Slang för avledning finns som tillbehör

Mått utvändigt L x B [mm] 730 x 730 2050 x 850 2070 x 2070 2900 x 1450

Beställningsnummer 156-988-JY 259-444-JY 259-102-JY 156-994-JY
Tillbehör Slang, transparent, 7,0 meter
Beställningsnummer 157-278-JY 157-278-JY 157-278-JY 157-278-JY

Säkerhetsskydd med slanganslutning och 4 fästremmar – transparent slang som tillval (se tabell)

Set inkl. slanganslutning och 4 
fästremmar (varje rem är 22,8 cm 
lång) – mycket utrymmessnål när 
den är hopvikt.

Slang (7,0 meter), se tillbehör i tabellen

Slang (7,6 meter) med koppling, se tillbehören i tabellen

https://www.denios.se/uppsamlingspresenning-for-lackage-10300200101110/265565/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingspresenning-for-lackage-10300200101110/265566/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingspresenning-for-lackage-10300200101110/265567/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingspresenning-for-lackage-10300200101110/265568/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingspresenning-for-lackage-10300200101110/265569/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slang-for-uppsamlingspresenningar-for-lackage-transparent-7-6-meter-265570/265570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slang-for-uppsamlingspresenningar-for-lackage-transparent-7-6-meter-265570/265570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slang-for-uppsamlingspresenningar-for-lackage-transparent-7-6-meter-265570/265570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slang-for-uppsamlingspresenningar-for-lackage-transparent-7-6-meter-265570/265570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slang-for-uppsamlingspresenningar-for-lackage-transparent-7-6-meter-265570/265570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingspresenning-for-lackage-10300200101100/156988/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingspresenning-for-lackage-10300200101100/259444/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingspresenning-for-lackage-10300200101100/259102/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingspresenning-for-lackage-10300200101100/156994/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pvc-slang-for-uppsamlingspresenning-transparent-7-m-157278/157278/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pvc-slang-for-uppsamlingspresenning-transparent-7-m-157278/157278/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pvc-slang-for-uppsamlingspresenning-transparent-7-m-157278/157278/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pvc-slang-for-uppsamlingspresenning-transparent-7-m-157278/157278/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

 Uppsamlingskärl för absorbenter, flergångsbruk
 W Enkel lösning vid små läckage, t.ex. för motorer, kemilabb, ledningar, 
maskiner och fordon

 W Kan användas för oljeprodukter och många andra kemiska ämnen
 W Med fast filter för filtrering av grov smuts och som enkelt kan fällas upp för 
att sätta in eller byta absorbentark

 W Inkl. 4 öglor för krokar som vindskydd eller stållinor för upphängning i tak, 
under fordon etc.

 W Kan kombineras med många DENSORB-absorbenter i serierna UNIVERSAL, 
OLJA och KEMIKALIE (se Tillbehör)

Den uppfällbara silen är fäst på en sida så att den inte kan tappas bort.Med 4 stabila öglor, t.ex. för upphängning 
under otäta rör eller maskiner.

Hopfällbart flexibelt uppsamlingskärl för 
engångsbruk

 W För snabb upptagning av miljöfarliga vätskor efter olyckor eller andra läckage
 W Det vikbara uppsamlingskärlet riktar upp sig automatiskt tack vare de 
inbyggda flytelementen.

 W För engångsbruk

Flexibla uppsamlingskärl med absorbentkudde
 W För interna och externa spill och droppläckage, t.ex. under fordon eller 
hydrauliska ledningar

 W Slitstarkt, bärbart och flexibelt uppsamlingskärl med utbytbar, 
UV-resistent absorbentkudde

 W Klarar alla bränslen och kolväten
 W Den stabila basen, som tyngs ner av insvetsade vikter, hindrar även 
under ogynnsamma väderförhållanden kärlet från att tippa eller vätskan 
från att stänka ut.

 W Inkl. jordningsband
 W Enkelt hopvikbar för smidig transport
 W Refill för UV-resistent, absorbentkudde finns som tillbehör

Mått utvändigt L x B [mm] 600 x 400 1000 x 1000

Uppsamlingsvolym [l] 15 100
Beställningsnummer 137-314-JY 116-052-JY

Mått utvändigt L x B [mm] 580 x 480 1080 x 580 1480 x 1080

Uppsamlingsvolym [l] 1 3 7
Beställningsnummer 259-088-JY 259-089-JY 259-090-JY
Tillbehör

DENSORB universalabsorbent ark, Economy Single, heavy, 40 x 50 cm, 50 st. 207-921-JY – –
DENSORB universalabsorbent rulle, Economy Double, heavy, 2-skikt, 100 cm x 45 m – 243-802-JY 243-802-JY

Mått utvändigt L x B [mm] 510 x 510 910 x 610 1370 x 610

Beställningsnummer 265-571-JY 265-572-JY 265-573-JY
Tillbehör Påfyllningssats: 5 absorbentkuddar
Beställningsnummer 265-574-JY 265-575-JY 265-576-JY

Praktisk förvaring av oljiga föremål på 
arbetsbänkar.

https://www.denios.se/flexibelt-uppsamlingskarl-uppsamlingsvolym-15-liter-137314/137314/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibelt-uppsamlingskarl-uppsamlingsvolym-100-liter-116052/116052/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-absorbenter-flergangsbruk-10300200101153/259088/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-absorbenter-flergangsbruk-10300200101153/259089/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-for-absorbenter-flergangsbruk-10300200101153/259090/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-ark-economy-single-heavy-40-x-50-cm-50-st-207921/207921/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-double-heavy-2-skikt-100-cm-x-45-m-243802/243802/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/densorb-universalabsorbent-rulle-economy-double-heavy-2-skikt-100-cm-x-45-m-243802/243802/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibla-uppsamlingskarl-med-absorbentkudde-10300200101154/265571/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibla-uppsamlingskarl-med-absorbentkudde-10300200101154/265572/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibla-uppsamlingskarl-med-absorbentkudde-10300200101154/265573/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uv-resistent-absorbentkudde-5-styck-for-flexibelt-uppsamlingskarl-med-4-liters-uppsamlingsvolym-265574/265574/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uv-resistent-absorbentkudde-5-styck-for-flexibelt-uppsamlingskarl-med-8-liters-uppsamlingsvolym-265575/265575/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uv-resistent-absorbentkudde-5-styck-for-flexibelt-uppsamlingskarl-med-12-liters-uppsamlingsvolym-265576/265576/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Uppsamlingsvolym [l] 25 45 75 175 210 300 900 1600

Mått utvändigt L x B x H [mm] 700 x 350 x 125 600 x 600 x 180 700 x 700 x 175 1000 x 1000 x 200 1240 x 840 x 225 1240 x 1240 x 225 1500 x 1500 x 425 2000 x 2000 x 425
Beställningsnummer 206-980-JY 248-769-JY 206-981-JY 206-983-JY 206-987-JY 206-984-JY 206-985-JY 206-986-JY
Tillbehör Väska
Beställningsnummer 206-989-JY 206-989-JY 206-989-JY 206-989-JY 206-989-JY 206-990-JY 206-990-JY 257-201-JY

Hopfällbara fl exibla uppsamlingskärl för fl ergångsanvändning

W En liten investering som förebygger stora följdkostnader
W Snabb och enkel användning, t.ex. vid nödsituationer eller i förebyggande 

syfte i riskfyllda områden/situationer
W Lämpar sig även för kortvarig förvaring av kemikalier
W Tillverkad av PVC med speciell ytbeläggning (sidodelar med integrerade 

förstärkningar av PP) - beständig mot eldningsolja, syror och kemikalier
W Med inbyggd nivåindikator
W Kan även användas som presenning eller bassäng (t.ex. för dekontaminering)
W Praktisk transportväska finns som tillbehör

Flexibla uppsamlingskärl för fl ergångsanvändning

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop
W Praktisk transportväska finns som tillbehör
W Lätt och kompakt att vika – optimal även för räddningsfordon från brandkår ...

Läckagehantering i 4 steg

Tack vare de mycket kompakta måtten i hopfällt läge, kan de 
fl exibla uppsamlingskärlen även tas med på räddningsfordon som 
tillhör brandkår, annan räddningstjänst etc.

Steg 1: Packa upp

Tack vare de lättanvända, 
korrosionsbeständiga förslutningarna 
blir hanteringen snabb vid ett 
läckage.

På några sekunder fälls 
uppsamlingskärlet upp och ställs 
på plats.

Hopvikta, förpackade i robusta 
väskor (valfritt tillbehör, se tabell) 
kan de flexibla kärlen även tas med i 
fordon utan ta någon större plats.

Steg 2: Uppställning

Steg 3: Använd
Det flexibla uppsamlingskärlet för 
återanvändning med en volym på 210 
resp. 300 liter passar perfekt för euro- 
och kemipallar. För enkel lastning/
lossning med gaffeltruck fälls ena 
sidan ner tillfälligt och försluts sedan 
vätsketätt igen.

Steg 4: Stäng

Testade uppsamlingskärl med 
godkännande för lagring av 
kemikalier se sidan

10

Utbildning spillskydd i 
praktiken

se sidan

398

https://www.denios.se/hopfallbara-flexibla-uppsamlingskarl-for-flergangsanvandning-10300200101150/206980/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hopfallbara-flexibla-uppsamlingskarl-for-flergangsanvandning-10300200101150/248769/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hopfallbara-flexibla-uppsamlingskarl-for-flergangsanvandning-10300200101150/206981/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hopfallbara-flexibla-uppsamlingskarl-for-flergangsanvandning-10300200101150/206983/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hopfallbara-flexibla-uppsamlingskarl-for-flergangsanvandning-10300200101150/206987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hopfallbara-flexibla-uppsamlingskarl-for-flergangsanvandning-10300200101150/206984/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hopfallbara-flexibla-uppsamlingskarl-for-flergangsanvandning-10300200101150/206985/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hopfallbara-flexibla-uppsamlingskarl-for-flergangsanvandning-10300200101150/206986/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaska-for-hopfallbart-uppsamlingskarl-for-ateranvandning-upp-till-210-l-206989/206989/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaska-for-hopfallbart-uppsamlingskarl-for-ateranvandning-upp-till-210-l-206989/206989/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaska-for-hopfallbart-uppsamlingskarl-for-ateranvandning-upp-till-210-l-206989/206989/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaska-for-hopfallbart-uppsamlingskarl-for-ateranvandning-upp-till-210-l-206989/206989/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaska-for-hopfallbart-uppsamlingskarl-for-ateranvandning-upp-till-210-l-206989/206989/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaska-till-hopfallbart-uppsamlingskarl-for-ateranvandning-upp-till-1500-x-1500-mm-206990/206990/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaska-till-hopfallbart-uppsamlingskarl-for-ateranvandning-upp-till-1500-x-1500-mm-206990/206990/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaska-till-hopfallbart-uppsamlingskarl-for-ateranvandning-2000-x-2000-mm-257201/257201/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Uppsamlingsvolym [l] 25 45 80

Mått utvändigt L x B x H [mm] 591 x 605 x 185 728 x 728 x 200 910 x 930 x 215
Beställningsnummer 279-136-JY 270-601-JY 279-137-JY

Avledande uppsamlingskärl för fl ergångsbruk
W För uppsamling eller tillfällig förvaring av farliga ämnen eller tekniska, kemiska 

produkter och oljeprodukter
W För användning i områden med hög brand- eller explosionsrisk
W Enkel och snabb montering, kan även används på svårtillgängliga ställen
W De flexibla, förstärkta karsidorna kan anpassas optimalt till varje situation.
W Praktiska och stabila handtag på alla 4 sidor
W Kan användas från -10 °C till +70 °C

Uppsamlingsvolym [l] 25 50 75 175 210 450 900 1600

Mått utvändigt L x B x H [mm] 700 x 350 x 125 1240 x 840 x 70 700 x 700 x 175 1000 x 1000 x 200 1240 x 840 x 225 1500 x 1500 x 225 1500 x 1500 x 425 2000 x 2000 x 425
Beställningsnummer 259-080-JY 259-081-JY 259-082-JY 259-084-JY 259-083-JY 259-085-JY 259-086-JY 259-087-JY

Kan anpassas efter användningssituationen

NYHET
Artikelnr 279-136-JY

Praktisk förvaring av proppar
Integrerad pip för kontrollerad tömning

Uppsamlingskärl

Flexibelt uppsamlingskärl
W För skydd av dagliga, besvärande droppförluster och små läckage
W För kannor, hinkar, dunkar och små fat
W Håller golvet rent och halksäkert

W Optimerad design med praktisk sköljpip och integrerat fäste för proppar
W Idealisk för påfyllning med kannor och dunkar

För beställning ring: 036-39 56 60

Enkel montering med snabblås

NYHET

https://www.denios.se/flexibelt-uppsamlingskarl-10300200101146/279136/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibelt-uppsamlingskarl-10300200101146/270601/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibelt-uppsamlingskarl-10300200101146/279137/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avledande-uppsamlingskarl-for-flergangsbruk-10300200101151/259080/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avledande-uppsamlingskarl-for-flergangsbruk-10300200101151/259081/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avledande-uppsamlingskarl-for-flergangsbruk-10300200101151/259082/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avledande-uppsamlingskarl-for-flergangsbruk-10300200101151/259084/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avledande-uppsamlingskarl-for-flergangsbruk-10300200101151/259083/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avledande-uppsamlingskarl-for-flergangsbruk-10300200101151/259085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avledande-uppsamlingskarl-for-flergangsbruk-10300200101151/259086/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avledande-uppsamlingskarl-for-flergangsbruk-10300200101151/259087/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibelt-uppsamlingskarl-10300200101146/279136/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Elektriskt ledande Ej ledande

Beställningsnummer 127-147-JY 115-199-JY

W för säker transport av 200-liters stålfat samt bärgnings- och säkerhetsfat
W av förzinkat stål
W inställbar från Ø 680 till 840 mm
W lätt att flytta med fyra svängbara hjul

Rullvagn för säkerhetsfat typ DT6

Bärgningsfat

Snabb hjälp för t.ex. brandkår, interna skyddskårer, hamnmyndigheter, speditörer och avfallshanteringsföretag

Bärgningsfat med T-kodning

W Godkänd för bärgning och transport
W För snabb och mångsidig användning av t.ex. brandkår, anläggningsinterna 

skyddskårer, hamnmyndigheter, speditörer och avfallshanteringsföretag

volym [l] 300 320

Diameter utvändigt [mm] 686 725
Höjd utvändigt [mm] 957 1055
Diameter invändigt [mm] 650 640
Höjd invändigt [mm] 920 949
UN-godkännande 1A2T/Y320/S/... BAM 11214
Yta förzinkat lackerat
Beställningsnummer 259-671-J2 157-698-J2
Pris SEK / Styck 4.490:- 4.760:-

NYHET

https://www.denios.se/fatvagn-dt-6-lasbar-127147/127147/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatvagn-av-stal-justerbar-for-200-litersfat-sakerhets-och-bargningsfat-115199/115199/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bargningsfat-med-t-kodning-10300300501100/259671/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bargningsfat-med-t-kodning-10300300501100/157698/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 76 114 189 245 360 360 390

Modell utan hjul utan hjul med hjul utan hjul utan hjul med hjul utan hjul

Diameter utvändigt [mm] 576 576 738 718 804 897 804
Höjd utvändigt [mm] 483 759 1143 937 1023 1194 1102
Diameter invändigt [mm] 435 435 438 546 622 640 609
Höjd bottenplatta [mm] 416 696 889 855 911 939 990
UN-godkännande 1H2/X75/S... 1H2/X100/S... 1H2/X125/S... 1H2/X200/S... 1H2/X295/S... 1H2/X113/S... 1H2/X295/S...
Beställningsnummer 265-546-JY 265-547-JY 265-549-JY 265-548-JY 265-545-JY 265-550-JY 267-229-JY

Kan staplas i varandra i tomt tillstånd, 
platsoptimerat

NYHET

Säkerhetsfat av polyeten (PE)
W Med UN-godkännande (förpackningsgrupp I: ämnen med hög risk)
W Stor öppning, t.ex. för problemfri inställning av ett skadat fat
W Beständig mot syra, bas och många frätande kemikalier
W Gul färg som ger varningseffekt
W Kan transporteras med gaffeltruck 
W Med praktiskt skruvlock

För beställning ring: 036-39 56 60

DENSORB absorbent i multiformat som 
kan användas även som torktrasa

se sidan

395

https://www.denios.se/bargningsfat-av-polyeten-pe-med-un-godkannande-och-skruvlock-volym-76-liter-265546/265546/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bargningsfat-av-polyeten-pe-med-un-godkannande-och-skruvlock-volym-114-liter-265547/265547/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bargningsfat-av-polyeten-pe-med-hjul-un-godkannande-och-skruvlock-volym-189-liter-265549/265549/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bargningsfat-av-polyeten-pe-med-un-godkannande-och-skruvlock-volym-245-liter-265548/265548/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bargningsfat-av-polyeten-pe-med-un-godkannande-och-skruvlock-volym-360-liter-265545/265545/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bargningsfat-av-polyeten-pe-med-hjul-un-godkannande-och-skruvlock-volym-360-liter-265550/265550/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bargningsfat-av-polyeten-pe-med-un-godkannande-och-skruvlock-volym-390-liter-267229/267229/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Emballage och 
kemikaliebehållare440

Fat, IBC, dunkar446

Flaskor med smal hals och 
vidhalsade flaskor460

Lagrings- och 
avfallshanteringstankar436
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EMBALLAGE OCH KEMTANKAR

FÖRVARING

Tankning, lagring, avfalls-
hantering, förvaring eller 
transport. I den moderna 
industrin behövs lämp-
liga behållare för allt från 
materialrester till avfall. 
Som långvarig partner till 
industrin har DENIOS ut-
vecklat ett omfattande och 
behovsanpassat utbud av 
behållarlösningar som tä-
cker alla behov inom till-
verkningsindustrin.



Säkerhetskannor och 
säkerhetsbehållare468

FALCON avtappningskannor 
LubriFlex474
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För beställning ring: 036-39 56 60 435
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BESTÄLL SAMTIDIGT

UN-trans-
portgod-
kännande

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.21-133DIBtLagrings- och avfallshanteringstankar

Optimerad säkerhet vid förvaring och transport. Dessa tankar med sin stabila innerbehållare gjord av 
plast (PE) är anpassade för mineraloljeprodukter såsom dieselbränslen och smörjmedel, hydrauliska 
och vegetabiliska oljor samt för biodiesel (fettsyrametylester.  Den yttre stålbehållaren fungerar som en 
invallning, ett sekundärskydd. 

Påfyllningsarmatur med tankvagnskoppling, 
Artikelnr 117-802-JY

Utsugningsanslutning för tömning 
med tankvagn, för TA 700, 
Artikelnr 117-783-JY

Utsugningsanslutning för tömning 
med tankvagn, för TA 1000, 
Artikelnr 130-199-JY

TA tank för lagring och avfall

W Stabil ytterbehållare av förzinkat stål 
med underkörbar stålrörspall

W Innerbehållare av PE, absolut 
korrosionsbeständig och underhållsfri

W 4 separata påfyllnings- och 
avtappningsanslutningar med 2" 
invändig gänga

W Optisk läckage- och nivåindikator 
ingår som standard

W För lagenlig förvaring och transport

W För uppsamling, lagring, 
transport och avfallshantering 
av miljöfarliga ämnen

W Med DIBt-godkännande och 
transportgodkännande för 
förpackningsgrupperna II och 
III

Artikelnr 274-258-JY

Armaturer

Avluftningsarmatur fi nns 
som tillval.

Förslutningsbar tratt med silinsats, 
Artikelnr 117-781-JY

Påfyllningstrattar

TA tank för lagring och avfall

volym [l] 700 1000
Mått utvändigt L x B x H [mm] 1135 x 757 x 1210 1135 x 757 x 1640
Vikt [kg] 74 84
Beställningsnummer 117-773-JY 117-777-JY

https://www.denios.se/forvarings-och-avfallstank-ta-700-volym-700-liter-117773/117773/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-avfallstank-ta-1000-volym-1000-liter-117777/117777/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

UN-trans-
portgod-
kännande

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.21-133DIBt

Handpump för förvaringstank typ TA för 
avtappning av diesel och eldningsolja, 
Artikelnr 117-570-JY

Förslutningsbar tratt med 
silinsats, 
Artikelnr 117-781-JY

2-stegspall, mått B x D x H (mm): 
620 x 630 x 403, 
Artikelnr 117-782-JY

Fatpump typ HP med 
standardpåfyllningsventil 
(flödesmätare finns som tillval), 
Artikelnr 117-541-JY

Flödesmätare

Förklaring
1. Stålmantel
2. PE-innerbehållare
3. Påfyllningsöppning
4. Nivåindikering
5. Extra öppning för valfri användning
6. Avtappningsöppning
7. Stålrörspall
8. Optisk läckageindikering

Principskiss

Nivåindikator är standardutrustning.

Lagrings- och avfallshanteringstankar

För beställning ring: 036-39 56 60

Avtappningspumpar

För fat- och containerpumpar
Artikelnr 243-999-JY

Effektiv fatpump typ TP 6, inkl. 
automatpistol (flödesmätare finns 
som tillval), 
Artikelnr 267-640-JY

Lagringstank TA (fi nns med 700 eller 1000 liters volym) 
som samlingsbehållare, påfyllningstratt och fotsteg med 
2 nivåer kan fås som tillbehör.

https://www.denios.se/elektropump-hp-med-standardpafyllningsventil-doppdjup-1600-mm-117541/117541/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektrisk-fatpump-tp-6-med-automatpistol-djup-1600-mm-267640/267640/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 250 450

Utrustning med pump, tappventil och slang
med pump, tappventil, slang och 

fl ödesmätare
med pump, tappventil och slang

med pump, tappventil, slang och 
fl ödesmätare

Mått utvändigt L x B x H [mm] 950 x 750 x 715 1250 x 840 x 1070
Vikt [kg] 45 75
UN-godkännande enligt ADR 1.1.3.1C enligt ADR 1.1.3.1C D/BAM 12943/31H2 D/BAM 12943/31H2
Beställningsnummer nominell spänning [V] 12 214-357-JY 222-102-JY 194-025-JY 222-105-JY
Pumpmängd max [l/min] 35 35 35 35
Beställningsnummer nominell spänning [V] 24 214-358-JY 222-103-JY 194-026-JY 222-106-JY
Pumpmängd max [l/min] 70 70 70 70
Beställningsnummer nominell spänning [V] 230 214-402-JY 222-104-JY 194-027-JY 222-107-JY
Pumpmängd max [l/min] 56 56 56 56

UN-transport-
godkännande

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Mobila dieseltankstationer

Mobila adblue- och dieseltankstationer av polyeten (PE)

Mobil dieseltankstation PolyMove, 
typ PM 250.

Den mobila dieseltanken PolyMove med volymen 
250 liter ryms i en skåpbil även med öppet lock. 
Slanglängden räcker för att bekvämt kunna tanka 
från sidodörrarna eller bakdörren.

W För bekväm och säker tankning på plats av dina arbetsmaskiner och nyttofordon
W Inga dyra produktionsstopp på grund av körning till tankstationer
W Tillverkad helt av korrosionsfri plast
W Integrerade förvaringsplatser för 4 m avtappningsslang, automatiskt pistolmunstycke och pumpkabel
W Eldriven pump med hög kapacitet
W Kulventil som tömningsspärr
W Alla armaturer är lättåtkomligt placerade och skyddade i förvaringsutrymmet som samtidigt fungerar 

som uppsamlingskärl för mindre läckage.

https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-250-av-polyeten-12-v-pump-gra-bla-volym-250-liter-214357/214357/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-250-av-polyeten-12-v-pump-gra-bla-volym-250-liter-flodesmatare-222102/222102/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-450-av-polyeten-12-v-pump-gra-bla-volym-450-liter-194025/194025/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-450-av-polyeten-12-v-pump-gra-bla-volym-450-liter-flodesmatare-222105/222105/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-250-av-polyeten-24-v-pump-gra-bla-volym-250-liter-214358/214358/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-250-av-polyeten-24-v-pump-gra-bla-volym-250-liter-flodesmatare-222103/222103/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-450-av-polyeten-24-v-pump-gra-bla-volym-450-liter-194026/194026/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-450-av-polyeten-24-v-pump-gra-bla-volym-450-liter-flodesmatare-222106/222106/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-250-av-polyeten-230-v-pump-gra-bla-volym-250-liter-214402/214402/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-250-av-polyeten-230-v-pump-gra-bla-volym-250-liter-flodesmatare-222104/222104/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-450-av-polyeten-230-v-pump-gra-bla-volym-450-liter-194027/194027/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobil-dieseltankstation-polymove-450-av-polyeten-230-v-pump-gra-bla-volym-450-liter-flodesmatare-222107/222107/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tillbehör Beställningsnummer

Digital fl ödesmätare för eftermontering 221-731-JY
LED-batterilampa 195-350-JY
Uppsamlingskärl för tankstation PM 250 162-286-JY
Uppsamlingskärl för PM 450 195-351-JY
Mobilsats med absorbenter 116-660-JY
Halkskyddsmatta för transportsäkring 216-909-JY
Spännband med spärr för typ PM 250 216-907-JY
4 spännband för typ PM 450 195-352-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Mobila dieseltankstationer

Skräddarsytt uppsamlingskärl för typ 
PM 450 för stationär lagring, 
Artikelnr 195-351-JY

Standard med praktisk 
LED-batterilampa 
(för 450-liters version)

Transparent dokumentfack i 
skyddslocket (för 450-liters version)

Handtagen gör det möjligt att hantera 
den tomma tankstationen för hand

Robust, låsbart skyddslock

Transportsäker och mobil, bl.a. tack vare 
integrerade gaff elfi ckor

Hyllfack för t.ex. skyddsartiklar, 2 kg 
tryckpulversläckare eller liknande

De mobila PolyMove-
dieseltankstationerna uppfyller 
villkoren för internationell 
transport av farligt gods på vägen 
enligt det europeiska avtalet (ADR); 
ytterligare fat med en totalmängd 
på 1000 liter kan transporteras utan 
ADR-körkort och utan särskild 
fordonsmärkning.

Urspårningen för pumpkabeln gör det 
möjligt att låsa skyddslocket även när 
strömmen är påslagen.

Halkskyddsmatta för 
transportsäkring, 
Artikelnr 216-909-JY

Den mobila dieseltankstation PolyMove 
med en volym av 450 liter har klarat ett 
flertal falltester från 1,2 meters höjd vid 
-20 °C med bra resultat.

Tillämpningsexempel: Utmärkt för transport på små 
lastbilar eller pickup-fordon. Optimal lastsäkerhet tack 
vare halkskyddsmatta och spännband (se Tillbehör). 
Säker tankning på plats.

https://www.denios.se/flodesmatare-pe-dieseltank-sats-for-eftermontering-221731/221731/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/led-arbetslampa-f-mobil-dieseltankstation-195350/195350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingskarl-2-fat-classic-line-av-polyeten-pe-med-pe-galler-900x1300x375-162286/162286/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytterkapa-mdt450-for-stationar-drift-195351/195351/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/absorbenter-oil-only-mobilsats-uppsugningskapacitet-24-liter-116660/116660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsmatta-som-transportsakring-1-200-x-800-x-3-mm-pu-svart-216909/216909/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spannband-tva-delar-med-sparr-4-m-lang-35-mm-bred-for-mobil-dieseltank-polymove-250-216907/216907/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spannband-for-mobil-dieseltankstation-195352/195352/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytterkapa-mdt450-for-stationar-drift-195351/195351/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsmatta-som-transportsakring-1-200-x-800-x-3-mm-pu-svart-216909/216909/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Dubbelmantlad industri- och kemikalietank

volym [l] 750 1100 1500
Mått utvändigt 
L x B x H [mm] 780 x 780 x 1710 1580 x 790 x 1360 1580 x 790 x 1740

Byggtekniskt godkänd Z-40.21-310 Z-40.21-310 Z-40.21-310
Beställningsnummer 179-310-JY 179-311-JY 179-312-JY

Horisontella tankar, 300 till 3000 liter

volym [l] 300 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Diameter lock DN 180 DN 285 DN 285 DN 285 DN 380 DN 380 DN 380 DN 380
Mått utvändigt L x B x H [mm] 1100 x 630 x 660 1350 x 720 x 755 1600 x 810 x 845 1700 x 920 x 955 1700 x 1150 x 1190 1700 x 1300 x 1340 1850 x 1400 x 1440 1900 x 1500 x 1540
Beställningsnummer 256-976-JY 256-977-JY 256-978-JY 256-979-JY 256-980-JY 256-981-JY 256-982-JY 256-983-JY

W Cylindriska horisontella tankar av 
livsmedelsgodkänd, UV-stabil polyeten (LLD-PE)

BESTÄLL SAMTIDIGT

Tillbehör Beställningsnummer

Fotsteg med 2 nivåer, förzinkat 179-313-JY
Elektrisk dieselpump, 4 m slang och automatpistol (inkl. hållare), 
eff ekt ca 35 l/min 117-565-JY

Påfyllningsrör för dieselolja och ren olja 2“ med tankbilskoppling 179-323-JY
Gränsvärdesgivare för dieseltank med innehållsindikering 181-611-JY
Innehållsindikering för tankar på 750-1500 liter 181-612-JY
Dekal ”Enbart för spillolja” 179-322-JY

Industri- och kemikalietankar

Dubbelmantlad industri- och kemikalietank

Elektrisk dieselpump, 4 m slang och 
automatpistol (inkl. hållare), eff ekt 
ca 35 l/min, 
Artikelnr 117-565-JY

Fotsteg med 2 nivåer, förzinkat, 
Artikelnr 179-313-JY

Horisontella tankar, 300 till 3000 liter

W lämplig för vattenbaserade medier
W Skruvlock av polypropen (PP) med 

luftningsventil
W med präglad literskala för nivåkontroll
W från 750 liter med kranöglor

W Säker lagring och avfallshantering av miljöfarliga kemikalier
W Godkända för t.ex. eldningsolja, diesel, biodiesel, smörjoljor, vegetabiliska 

oljor, etylenglykol, fotokemikalier, ammoniakvatten, ren urealösning AUS 
32 och spillolja

W Korrosionsfri, dubbelmantlad tank helt i plast, tillverkad av polyeten med 
lång livslängd och extrem hållbarhet

W För uppställning utan uppsamlingskärl
W Med 4 övre 2" anslutningar
W Inkl. 2" luftningskåpa
W För vätskor med en densitet på högst 1,15 g/cm³

Tank med 1500 liters 
volym.

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.21-310DIBt

https://www.denios.se/dubbelmantlad-plasttank-med-nivaindikator-och-avluftningsarmatur-volym-750-liter-179310/179310/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dubbelmantlad-plasttank-med-nivaindikator-och-avluftningsarmatur-volym-1100-liter-179311/179311/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dubbelmantlad-plasttank-med-nivaindikator-och-avluftningsarmatur-volym-1500-liter-179312/179312/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/horisontaltank-av-polyeten-pe-volym-300-liter-liggande-transparent-256976/256976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/horisontaltank-av-polyeten-pe-volym-500-liter-liggande-transparent-256977/256977/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/horisontaltank-av-polyeten-pe-volym-750-liter-liggande-transparent-256978/256978/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/horisontaltank-av-polyeten-pe-volym-1000-liter-liggande-transparent-256979/256979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/horisontaltank-av-polyeten-pe-volym-1500-liter-liggande-transparent-256980/256980/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/horisontaltank-av-polyeten-pe-volym-2000-liter-liggande-transparent-256981/256981/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/horisontaltank-av-polyeten-pe-volym-2500-liter-liggande-transparent-256982/256982/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/horisontaltank-av-polyeten-pe-volym-3000-liter-liggande-transparent-256983/256983/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pall-forzinkad-for-plasttank-179313/179313/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektropump-hp-med-automatpistol-doppdjup-1600-mm-117565/117565/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningsror-for-dieselolja-ren-olja-2-med-tankbilskoppling-179323/179323/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gransvardesgivare-for-dieseltank-med-innehallsindikering-181611/181611/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/nivagivare-for-tank-750-1500-liter-181612/181612/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dekal-spillolja-aiii-for-plasttank-179322/179322/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektropump-hp-med-automatpistol-doppdjup-1600-mm-117565/117565/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pall-forzinkad-for-plasttank-179313/179313/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Industritank, 1 100 till 5 000 liter

volym [l] 1100 1650 2000 2000 3000 5000

Utförande
1 kupolöppning (400 mm), 1 

sprundhål (R2“),
1 utlopp (R2“)

1 kupolöppning (400 mm), 1 
sprundhål (R2“),

1 utlopp (R2“)
4 stöd (R2“) 1 manhål (450 mm), 

2 sprundhål (R2“)
3 stöd (R2“), 1 stöd (S 

160 x 7)
3 stöd (R2“), 1 stöd (S 

160 x 7)

Mått utvändigt L x B x H [mm] 1320 x 730 x 1340 2000 x 730 x 1340 2050 x 760 x 1670 2050 x 760 x 1670 2390 x 850 x 1980 2390 x 1350 x 1980
Byggtekniskt godkänd – – – – Z-40.21-241 Z-40.21-241
Beställningsnummer transparent 179-626-JY 179-628-JY 179-632-JY 179-630-JY 179-634-JY 179-636-JY
Beställningsnummer svart 179-627-JY 179-629-JY – 179-631-JY 179-635-JY 179-637-JY
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Kemikalietank, 1 100 till 4 000 liter

volym [l] 1100 1500 2000 2500 3000 4000
Utförande 1 skruvkoppling 1 skruvkoppling 3 skruvkopplingar 3 skruvkopplingar 3 skruvkopplingar 3 skruvkopplingar
Mått utvändigt L x B x H [mm] 1400 x 720 x 1400 1560 x 720 x 1640 2070 x 720 x 1690 1870 x 995 x 1650 2230 x 995 x 1650 2430 x 995 x 1950
Byggtekniskt godkänd – – Z-40.21-138 Z-40.21-138 Z-40.21-138 Z-40.21-138
Beställningsnummer transparent 137-875-JY 137-876-JY 137-877-JY 269-742-JY 137-878-JY 137-879-JY
Beställningsnummer svart 269-680-JY 269-681-JY 269-682-JY 269-743-JY 269-683-JY 269-684-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Tillbehör Beställningsnummer

Sprundhål R 1“ invändigt, 95 mm, natur 179-640-JY
Sprundhål, R 1“ invändigt, 95 mm, svart 179-641-JY
Sprundhål, R 2“ invändigt, 100 mm, svart 179-642-JY
Kulventil, R 2“ 179-645-JY

Artikelnr 137-881-JY

Industri- och Kemikalietankar

Industritank, 1 100 till 5 000 liter
W Lämpligt för lagring av kemikalier och livsmedel
W Beprövad inom t.ex. livsmedelsindustrin, kemiska industrin, i miljötekniska 

anläggningar och vattenreningsanläggningar, i avloppsreningsanläggningar 
samt i kylanläggningar

W Lång livslängd och miljövänlig
W Av polyeten (HDPE) med förzinkade stålband
W Finns i natur-transparent (optisk nivåkontroll) eller svart (ljusskyddad, t.ex. mot 

algbildning)
W För vätskor med en densitet på högst 1,2 g/cm³ (upp till 1,55 finns på förfrågan)
W Tankar med 3000 och 5000 liter med DIBt-godkännande

W För förvaring av kemikalier och livsmedel med densitet 
på upp till 1,15 g/cm³

W Stabilt utförande med ram i varmförzinkat stål

Kemikalietank, 1 100 till 4 000 liter

W En inbyggd stålfläns nära marken (utan mediekontakt) används för 
anslutning av utloppsarmaturen (tillbehör)

W Utrymmesbesparande rektangulär konstruktion med påfyllningskupol 
(DN 400), kan förslutas lufttätt

W Tillverkade av livsmedelsgodkänd polyeten (PE)
W Tankar fr.o.m. 2 000 liter

2"-mässingskran inkl. motfl äns av 
förzinkat stål för vätsketät montering 
på tanken

1 1/4"-avloppskran av polypropen 
(PP) inkl. motfl äns av PP för vätsketät 
montering på tanken

Industritankar i olika utföranden: med bland annat öppning, 
manlucka och kopplingar

För beställning ring: 036-39 56 60

Artikelnr 137-880-JY

https://www.denios.se/industritank-volym-1100-liter-naturfargad-179626/179626/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industritank-volym-1650-liter-naturfargad-179628/179628/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industritank-volym-2000-liter-4-sprundhal-for-inlopp-natur-179632/179632/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industritank-volym-2000-liter-manhal-natur-179630/179630/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industritank-volym-3000-liter-naturfargad-179634/179634/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industritank-volym-5000-liter-naturfargad-179636/179636/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industritank-volym-1100-liter-svart-179627/179627/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industritank-volym-1650-liter-svart-179629/179629/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industritank-volym-2000-liter-sprundhal-svart-179631/179631/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industritank-volym-3000-liter-svart-179635/179635/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industritank-volym-5000-liter-svart-179637/179637/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-1100-liter-137875/137875/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-1500-liter-137876/137876/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-2000-liter-137877/137877/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-2500-liter-natur-transparent-269742/269742/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-3000-liter-137878/137878/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-4000-liter-137879/137879/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-1100-liter-svart-269680/269680/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-1-500-liter-svart-269681/269681/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-2-000-liter-svart-269682/269682/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-2-500-liter-svart-269743/269743/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-3-000-liter-svart-269683/269683/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalietank-av-polyeten-pe-volym-4-000-liter-svart-269684/269684/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundhal-r-1-invandigt-95-mm-natur-179640/179640/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundhal-r-1-invandigt-95-mm-svart-179641/179641/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundhal-r-2-invandigt-100-mm-svart-179642/179642/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kulventil-r-2-179645/179645/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

BESTÄLL SAMTIDIGT

Många olika tillbehör för lagrings- och doseringsbehållare

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-518DIBt

volym [l] 35 60 100 200 300 500 750 1000

Mått Ø x H [mm] 320 x 540 420 x 640 450 x 810 550 x 1030 655 x 1110 770 x 1230 970 x 1170 1080 x 1260
Beställningsnummer transparent 270-475-JY 136-931-JY 136-933-JY 136-934-JY 136-936-JY 136-937-JY 136-939-JY 136-940-JY
Beställningsnummer svart 270-476-JY 136-943-JY 136-964-JY 136-966-JY 136-967-JY 136-968-JY 136-969-JY 136-972-JY
Tillbehör – Uppsamlingsbehållare
volym [l] – 80 120 210 400 500 750 1000
Mått Ø x H [mm] – 500 x 540 500 x 700 650 x 740 770 x 970 860 x 980 1050 x 980 1150 x 1080
Byggtekniskt godkänd – Z-40.22-518 Z-40.22-518 Z-40.22-518 Z-40.22-518 Z-40.22-518 Z-40.22-518 Z-40.22-518
Beställningsnummer transparent – 179-694-JY 179-695-JY 179-697-JY 179-698-JY 179-699-JY 179-700-JY 179-701-JY
Beställningsnummer svart – 179-702-JY 179-703-JY 179-705-JY 179-706-JY 179-707-JY 179-708-JY 179-709-JY

Förvarings- och Doseringsbehållare

W Passar t.ex. förvarings- och doseringsbehållare
W För säker upptagning av läckage och upptiningsförluster
W UV-stabiliserad, livsmedelsgodkänd
W markerad literskala

Förvarings- och doseringsbehållare av plast
W Cylindriska behållare av livsmedelsgodkänd, UV-stabil polyeten (LLD-PE)
W Utrustad med väl tilltagen monteringsbrygga för individuell infästning av 

pumpar, omrörare osv
W Ingjuten (3/4") gänga
W Låsbart lock 3/4” med EPDM-packning
W Transparent volymskala för synlighet i alla lägen
W Låsbart skruvlock DN160 med EPDM-packning

Uppsamlingsbehållare

Artikelnr 256-919-JY

Uppsamlingsbehållare för förvarings- 
och doseringsbehållare, i natur eller 
svart med volymer från 80 till 1 000 liter.

Förvarings- och 
doseringsbehållare 
med volymskala.

Förvarings- och 
doseringsbehållare med en 
volym på 200 till 500 liter.

PE-påfyllningstratt med lock, för 
behållare med en volym från 200 liter.

Beställ alltid tillbehör tillsammans 
med behållaren

https://www.denios.se/lagrings-och-dos-behallare-av-polyeten-pe-volym-35-liter-naturtransparent-270475/270475/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-60-liter-transparent-136931/136931/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-100-liter-transparent-136933/136933/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-200-liter-transparent-136934/136934/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-300-liter-transparent-136936/136936/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-500-liter-transparent-136937/136937/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-750-liter-transparent-136939/136939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-1000-liter-transparent-136940/136940/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagrings-och-dos-behallare-av-polyeten-pe-35-liter-svart-270476/270476/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-60-liter-svart-136943/136943/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-100-liter-svart-136964/136964/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-200-liter-svart-136966/136966/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-300-liter-svart-136967/136967/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-500-liter-svart-136968/136968/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-750-liter-svart-136969/136969/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyetylen-pe-volym-1000-liter-svart-136972/136972/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-80-liter-transparent-179694/179694/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-120-liter-transparent-179695/179695/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-210-liter-transparent-179697/179697/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-400-liter-transparent-179698/179698/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-500-liter-transparent-179699/179699/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-750-liter-transparent-179700/179700/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-1000-liter-transparent-179701/179701/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-80-liter-svart-179702/179702/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-120-liter-svart-179703/179703/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-210-liter-svart-179705/179705/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-400-liter-svart-179706/179706/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-500-liter-svart-179707/179707/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-750-liter-svart-179708/179708/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppsamlingsbehallare-for-forvarings-och-doseringsbehallare-volym-1000-liter-svart-179709/179709/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För lager- och doseringsbehållare med 
höga volymer
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För lager- och doseringsbehållare med 

För beställning ring: 036-39 56 60

Många olika tillbehör för lagrings- och doseringsbehållare

För lager- och doseringsbehållare med höga volymer

volym [l] 1100 1400 1700 2000 2050 2400 2500 3000
Mått Ø x H [mm] 1100 x 1340 1100 x 1660 1210 x 1710 1310 x 1715 1210 x 2000 1310 x 2005 1470 x 1710 1470 x 2020
Beställningsnummer 256-910-JY 256-911-JY 256-912-JY 256-913-JY 257-229-JY 256-914-JY 256-915-JY 256-916-JY

W Skruvlock med ventil
W med en volymskala som gör att man enkelt kan läsa av vätskenivån
W med plana ytor för montering av armaturer
W naturtransparent

Rektangulär doseringsbehållare 
med en volym på 250 liter

W Låsbart skruvlock DN160 med EPDM-packning
W präglad literskala för nivåkontroll
W med ingjuten gängmuff 3/4” som kan borras upp för tömning av behållaren
W 4 integrerade muttrar för ingjutning M6 för fastsättning i underlaget (levereras utan 

monteringsfäste)

Rektangulär doseringsbehållare

W Cylindriska behållare av livsmedelsgodkänd, 
kemikaliebeständig och UV-stabil polyeten (LLD-PE)

W med stor öppning för enkel påfyllning

W av livsmedelsgodkänd, kemikaliebeständig och UV-stabil polyeten (LLD-PE)
W med rektangulär monteringsyta

Den t-formade monteringsytan gör att det 
fi nns mycket plats för att fästa armaturer.

Förvarings- och doseringsbehållare, 
1100 till 3000 liters volym.

Förvarings- och Doseringsbehållare

volym 250

Utvändiga mått B x D x H (mm) 550 x 550 x 1060
Beställningsnummer 256-917-JY

https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyeten-pe-volym-1100-liter-naturtransparent-256910/256910/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyeten-pe-volym-1400-liter-naturtransparent-256911/256911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyeten-pe-volym-1700-liter-naturtransparent-256912/256912/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyeten-pe-volym-2000-liter-naturtransparent-256913/256913/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyeten-pe-volym-2050-liter-naturtransparent-257229/257229/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyeten-pe-volym-2400-liter-naturtransparent-256914/256914/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyeten-pe-volym-2500-liter-naturtransparent-256915/256915/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyeten-pe-volym-3000-liter-naturtransparent-256916/256916/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rektangular-forvarings-och-doseringsbehallare-av-polyeten-pe-volym-250-liter-naturtransparent-256917/256917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Industritankar upp till  
5 000 liter

Förvarings- och Doseringsbehållare

Platsoptimerade tankar från 60 till 500 liter, 
med avtappningskran

 W För säker på- och omfyllning av kemikalier, oljor m.m.

Avtappningskannor av polyeten, 0,5 till 5 liter

Paketerbjudande: 
bestående av avtappningskannor 
på vardera 1 liter, 2 liter och 5 liter

10–125 l-fat, med avtappningskran

 W Lämplig för säker lagring av kemikalier
 W Beständig mot många syror och baser 
(spec. vikt max 1 kg/l)

 W Inkl. skruvlock med två delar (Ø 200 mm) 
och avloppskran NW 15

 W Utloppshål (Ø 34 mm)
 W Blindplugg med packning
 W Stapelställ (som visas på bilden) är tillval 
som kan köpas till.

se sidan
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 W Tillverkad av livsmedelssäker, slag- och stöttålig polyeten (PE)

 W Av livsmedelsgodkänd polyeten (PE)

 W Lämplig för säker lagring av 
kemikalier

 W Beständig mot många syror och 
baser

 W Det genomskinliga materialet gör 
att nivån tydligt syns från utsidan.

 W Försedd med lock, pip (Ø 34 mm) 
och kran (NW 10 eller 15) samt 
skruvlock

volym [l] 10 15 30 50 80 125

Mått Ø x H [mm] 240 x 310 300 x 340 330 x 460 330 x 680 480 x 620 480 x 840

Utförande
Öppning 120 mm, 

1 bärhandtag, 
utlopp NW 10

Öppning 120 mm, 
1 bärhandtag, 
utlopp NW 10

Öppning 120 mm 
2 bärhandtag, 
utlopp NW 10

Öppning 120 mm 
2 bärhandtag, 
utlopp NW 10

Öppning 200 mm 
2 bärhandtag, 
utlopp NW 15

Öppning 200 mm 
2 bärhandtag, 
utlopp NW 15

Beställnings-
nummer 117-934-JY 117-935-JY 117-936-JY 144-873-JY 117-937-JY 117-939-JY

volym [l] 1,0 2,0 5,0

Färg röd röd transparent
Utvändiga mått B x D x H (mm) 101 x 101 x 237 130 x 130 x 295 135 x 300 x 380
Beställningsnummer 117-408-JY 117-409-JY 117-410-JY

volym [l] 60 100 150 200 300 500

Mått utvändigt L x B x H [mm] 520 x 355 x 530 600 x 410 x 610 680 x 470 x 710 810 x 500 x 770 880 x 610 x 880 1050 x 700 x 1010
Beställningsnummer 189-262-JY 117-940-JY 117-941-JY 117-942-JY 117-943-JY 117-944-JY
Tillbehör stapelbar stålrörskonstruktion
Beställningsnummer 189-263-JY 117-945-JY 117-946-JY 117-947-JY 117-948-JY 117-949-JY

Plastfat i 6 storlekar, från 10 till 
125 liter.

Tank med 
staplingsstativ

Hopfällbara uppsamlingskärl 
för flergångsanvändning

se sidan
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https://www.denios.se/plastfat-med-avtappningskran-volym-10-liter-117934/117934/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-avtappningskran-volym-15-liter-117935/117935/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-avtappningskran-volym-30-liter-117936/117936/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-avtappningskran-volym-50-liter-144873/144873/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-avtappningskran-volym-80-liter-117937/117937/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-avtappningskran-volym-125-liter-117939/117939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningskanna-av-polyeten-pe-volym-1-liter-rod-117408/117408/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljekanna-av-polyeten-pe-2-liter-rod-117409/117409/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningskanna-av-polyeten-pe-volym-5-liter-transparent-117410/117410/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tank-av-polyeten-pe-med-tappkran-60-liters-volym-utan-stativ-189262/189262/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tank-av-polyeten-pe-med-tappkran-100-liters-volym-utan-stativ-117940/117940/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tank-av-polyeten-pe-med-tappkran-150-liters-volym-utan-stativ-117941/117941/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tank-av-polyeten-pe-med-tappkran-200-liters-volym-utan-stativ-117942/117942/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tank-av-polyeten-pe-med-tappkran-300-liters-volym-utan-stativ-117943/117943/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tank-av-polyeten-pe-med-tappkran-500-liters-volym-utan-stativ-117944/117944/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelstall-for-tank-med-60-liters-volym-189263/189263/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelstall-for-tank-med-100-liters-volym-117945/117945/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelstall-for-tank-med-150-liters-volym-117946/117946/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelstall-for-tank-med-200-liters-volym-117947/117947/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelstall-for-tank-med-300-liters-volym-117948/117948/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelstall-for-tank-med-500-liters-volym-117949/117949/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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IBC av rostfritt stål

volym [l] 1000

UN-godkännande 31 A/Y/.. 31A/Y/.. 31 A/Y/..
Certifi kat – – Livsmedelsgodkänd

Anmärkning stapelbar i 5 fack tack vare den 
galvaniserade yttre ramen

Modell utan ram, två (fyllda) eller tre 
(tomma) kan staplas

5 st. kan staplas på varndra 
tack vare förzinkad ytterram

Utvändiga mått B x D x H (mm) 1015 x 1215 x 1550 1150 x 1150 x 1160 1150 x 1150 x 1160 1015 x 1215 x 1550
Densitet max [kg/l] 2,1 2,0 2,0 2,1
Vikt [kg] 214 160 160 214
Beställningsnummer 137-266-JY 257-240-JY 260-140-JY 260-139-JY

Oavsett om det gäller förvaring eller transport ger de kubiska IBC behållarna med internationella tillstånd för land- och sjötransport dig 
maximal flexibilitet. Dessa IBC finns i två versioner med en volym på 1 000 liter vardera och kan användas på befintliga påfyllningssystem för 
plast-IBC. IBC av rostfritt stål kan staplas, lyftas med kran och rengöras helt utan rester. IBC är godkända för vätskor eller pastösa ämnen med 
fyllningsdensiteter på 2,0 resp. 2,1 kg/l.

W Godkänd för flytande, farligt gods i förpackningsgrupperna II och III
W Säker transport och förvaring av högkvalitativa råvaror eller farliga 

kemikalier
W Uppsamling av farligt avfall eller restmängder för senare avfallshantering
W 30 minuters brandklassning, godkänd av BAM (institutet för 

materialforskning och testning) 
W Lämplig för aktiv och passiv lagring som avtappnings- och 

uppsamlingsbehållare
W Behållare av rostfritt stål av hög kvalitet 1.4301 (V2A). Finns även i rostfritt 

stål 1.4404 eller 1.4571

W Ovansidan är försedd med manlucka DN 400 med skruvlock (tätning 
av NBR) och 6 ögleskruvar, säkerhetsventil (förinställd på 0,4 bar) och 
ventilationsrör

W På undersidan finns en kulventil med lock av rostfritt stål för fullständig 
tömning.

W Det finns åtkomst under, vilket är idealiskt vid transport med vanliga 
industritruckar  

W Finns även i livsmedelsgodkänt utförande

IBC av rostfritt stål

Detaljbild: Kulventil 2“ 
av rostfritt stål.

Detaljbild: Skruvlock 
mxed 6 öglor.

Konstruktionen av IBC-behållaren 
gör den lätt och utrymmessnål

Den stabila ramkonstruktionen av galvaniserat stål 
gör att 5 enheter kan staplas ovanpå varandra.

För beställning ring: 036-39 56 60

Uppsamlingskärl för IBC av rostfritt stål

se sidan
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https://www.denios.se/ibc-1000-l-rostfritt-farligt-gods-typ-ta-137266/137266/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-behallare-rostfritt-stal-kubformad-lattviktskonstruktion-utan-ram-257240/257240/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/livsmedelsgodkand-ibc-container-cube-av-rostfritt-stal-latt-konstruktion-utan-stomme-260140/260140/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-livsmedelsgodkand-av-rostfritt-stal-typ-ta-260139/260139/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 600 800 1000

Färg transparent svart
Mått utvändigt L x B [mm] 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000
Höjd utvändigt [mm] 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
Densitet max [kg/l] 1,9 1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,9 1,6 1,9 1,6
Påfyllningsöppning DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225
Utloppsöppning DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50
Pall PE PE PE Composite Composite PE PE Stålmed PE PE
UN-godkännande 31HA1/Y/…/100
Beställningsnummer 266-162-JY 266-163-JY 266-164-JY 266-165-JY 266-166-JY 266-167-JY 266-168-JY 266-169-JY 266-170-JY 266-171-JY

volym [l] 1000

Mått utvändigt L x B [mm] 1200 x 1000
Höjd utvändigt [mm] 1171
Densitet max [kg/l] 1,6
Påfyllningsöppning DN 150 DN 225
Utloppsöppning DN 50 DN 50
Utförande Med övertrycksventil i skruvlocket –
Pall PE PE
UN-godkännande 31HA1/Y/.. 31HA1/Y/..
Beställningsnummer 267-852-JY 267-853-JY

Förvaringsbehållare - IBC 600-1000 L

IBC-container, farligt gods

IBC-container, farligt gods – 
med utbytbar kulventil

Versionen för farligt gods är godkänd för transport på 
väg, järnväg och hav i enlighet med UN/ADR.

Med de här praktiska behållarna transporterar du många olika typer av vätskor säkert. Finns med UN-godkännande för transport av farligt 
gods. Du kan välja mellan olika lock och armaturer för påfyllning och avtappning – helt beroende på dina individuella krav.

W Med UN-godkännande 31HA1/Y/..
W Med utbytbar 2"-kulventil med vitontätning
W Med övertrycksventil i skruvlocket

W Med UN-godkännande UN 31HA1/Y/..

W Välj mellan standard eller UN-godkänd för farligt gods 
W Behållare av HDPE, UV-stabil

https://www.denios.se/ibc-for-farligt-gods-pe-pall-600-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266162/266162/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-for-farligt-gods-pe-pall-600-liter-oppning-o225-utlopp-o80-266163/266163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-for-farligt-gods-pe-pall-800-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266164/266164/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-for-farligt-gods-composite-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266165/266165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-for-farligt-gods-composite-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o50-266166/266166/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-for-farligt-gods-pe-pall-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266167/266167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-for-farligt-gods-pe-pall-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o50-266168/266168/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-for-farligt-gods-stalmedar-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o80-266169/266169/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-for-farligt-gods-uv-skydd-pe-pall-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266170/266170/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-for-farligt-gods-uv-skydd-pe-pall-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o50-266171/266171/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-1000-liter-pe-pall-oppning-o150-utlopp-o50-kulventil-med-vitontatning-267852/267852/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-container-pe-pall-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o50-kulventil-med-vitontatning-267853/267853/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 600 800 1000

Färg transparent svart
Mått utvändigt L x B [mm] 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000
Höjd utvändigt [mm] 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
Påfyllningsöppning DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150
Utloppsöppning DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50
Pall PE PE PE Trä Composite PE PE Stålram Stålmed Stålmed PE
Beställningsnummer 266-151-JY 266-152-JY 266-153-JY 266-154-JY 266-155-JY 266-156-JY 266-157-JY 266-158-JY 266-159-JY 266-160-JY 266-161-JY

volym [l] 1000

Mått utvändigt L x B x H [mm] 1200 x 1000 x 1160
Utförande Gallerkorg Stålplåtsmantel
Densitet max [kg/l] 1,6 1,6 1,6 1,6
Påfyllningsöppning DN 150 DN 150 DN 225 DN 150
Utloppsöppning DN 50 DN 50 DN 80 DN 50
Pall PE Stålmed Stålmed Stålmed
UN-godkännande 31HA1/Y/…/100 31HA1/Y/…
Certifi kat Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd – –
Beställningsnummer 266-173-JY 266-174-JY 266-175-JY 266-172-JY

1000

Förvaringsbehållare - IBC 600-1000 L

IBC-container

IBC-container, farligt gods – 
ex-klassad

För beställning ring: 036-39 56 60

W Med UN-godkännande UN 31HA1/Y/..
W Kan användas i ex-zon 1 och 2
W Innerbehållarna kan fås i 2 versioner:
W Innerbehållare med antistatiskt ytterskikt, 

ledförmåga via en jordningskabel som är 
ansluten till ramen

W Robust, förzinkad stålrörsram
W Platsoptimerat stapelbar
W Stor tavla för påskrifter
W Plomberbara in- och utloppsöppningar
W För en säker transport av vätskor (inte farligt gods)

W Med plast PE-, trä-, stålrams- eller stålmeds-pall för en enkel transport 
med gaffeltruckar eller palltruck

W Påfyllningsöppning DN 150 eller DN 225
W Utloppsöppning DN 50 eller DN 80

W Innerbehållare med stålplåtsmantel – för att 
undvika elektrostatisk uppladdning

W Mycket motståndskraftig mot mekaniska och 
termiska påfrestningar

Standardversion ej godkänd för farligt gods 

IBC med robust stålplåtsöverdrag, 
kan användas i ex-zon 1 och 2

IBC med gallerkorg; med antistatiskt ytterskikt – 
kan användas i ex-zon 1 och 2

https://www.denios.se/ibc-600-liter-pe-pall-oppning-o150-utlopp-o50-266151/266151/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-600-liter-pe-pall-oppning-o225-utlopp-o80-266152/266152/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-pa-plastpall-pe-800-liter-oppning-nw150-utlopp-nw50-266153/266153/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-1000-liter-trapall-oppning-o150-utlopp-o50-266154/266154/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-1000-liter-composite-pall-oppning-o225-utlopp-o50-266155/266155/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-1000-liter-pe-pall-oppning-o150-utlopp-o50-266156/266156/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-1000-liter-pe-pall-oppning-o225-utlopp-o50-266157/266157/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-1000-liter-pallkrage-oppning-o150-utlopp-o50-266158/266158/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-1000-liter-stalmedar-oppning-o150-utlopp-o80-266159/266159/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-1000-liter-stalmedar-oppning-o225-utlopp-o50-266160/266160/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-uv-skyddad-pe-pall-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266161/266161/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-container-for-farligt-gods-ex-klassad-pe-pall-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266173/266173/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-container-for-farligt-gods-ex-klassad-stalmedar-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266174/266174/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-container-for-farligt-gods-ex-klassad-stalmedar-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o80-266175/266175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-container-for-farligt-gods-med-stalmantel-ex-klassad-stalmedar-1000-liter-oppning-o150-266172/266172/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 1000

Mått utvändigt L x B x H [mm] 1200 x 1000 x 1160
Påfyllningsöppning DN 150 DN 225 DN 225 DN 150 DN 225 DN 400 DN 150 DN 225 DN 400 DN 225 DN 225
Utloppsöppning DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 80 DN 80 DN 50 DN 80 DN 80 DN 50 DN 80
Pall Trä Trä Trä PE PE PE Stålram Stålram Stålram Stålmed Stålmed
Beställningsnummer 266-176-JY 266-177-JY 266-178-JY 266-179-JY 266-181-JY 266-182-JY 266-183-JY 266-185-JY 266-186-JY 266-188-JY 266-189-JY

En återanvänd IBC är resursbesparande och kan användas 
för olika standardtillämpningar inom nästan alla 
produktions- och lagringsprocesser. Vid återvinningen får 
alla IBC bl.a. en fabriksny innerbehållare och kan därmed 
även användas för känsliga vätskor. 

Förvaringsbehållare - IBC 600-1000 L

www.denios.se/shop

Under Renovering beskrivs processen att rusta upp begagnade plastfat, stålfat och IBC-containrar. Renoverade IBC utgör inte bara 
ett billigare alternativ för användaren, utan framför allt har de en miljöfördel genom att spara värdefulla resurser. 
Recobulk IBC-container renoveras uteslutande i certifierade anläggningar med resurseffektiva processer och högsta miljö- och 
säkerhetsstandarder. 

IBC-container, återvunnen

W Kostnadseffektivt och miljöriktigt 
rekonditionerad

W Alla delar i kontakt med produkter 
(innerbehållare, skruvlock, tavla för påskrifter 
och armaturer), gallerbox och pall är rengjorda 
och kontrollerade

W Pip med svetsat lock 
W Behållare av HDPE, UV-stabil
W Robust, förzinkad stålrörsram
W Platsoptimerat stapelbar
W Stor tavla för påskrifter
W Plomberbara in- och utloppsöppningar
W Med PE-, trä-, stålrams- eller stålmeds-pall

Nytt skruvlock

Fabriksny innerbehållare

Rengjord gallerkorg

Ny tavla för påskrifter

Nya originalförseglade armaturer

Rengöring och ev. byte av 
hörnskydd

Rengöring och ev. reparation 
av pallen

https://www.denios.se/ibc-reko-trapall-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266176/266176/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-trapall-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o50-266177/266177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-trapall-1000-liter-oppning-nw225-utlopp-nw80-266178/266178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-pe-pall-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266179/266179/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-pe-pall-1000-liter-oppning-nw225-utlopp-nw80-266181/266181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-pe-pall-1000-liter-oppning-o400-utlopp-o80-266182/266182/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-pallkrage-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266183/266183/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-stalramspall-1000-liter-oppning-nw225-utopp-nw80-266185/266185/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-pallkrage-1000-liter-oppning-o400-utlopp-o80-266186/266186/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-stalbur-1000-liter-oppning-nw225-utlopp-nw50-266188/266188/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-stalmedar-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o80-266189/266189/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 1000

Mått utvändigt L x B x H [mm] 1200 x 1000 x 1160
Densitet max [kg/l] 1,6
Påfyllningsöppning DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225
Utloppsöppning DN 80 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50
Pall Trä Trä PE PE PE Stålram Stålram Stålram Stålmed Stålmed Stålmed
UN-godkännande 31HA1/Y/…/100
Beställningsnummer 266-191-JY 266-192-JY 266-193-JY 266-194-JY 266-195-JY 266-196-JY 266-197-JY 266-198-JY 266-199-JY 266-200-JY 266-201-JY

IBC-container, återvunnen – farligt gods

Eftersom dessa IBC testas och godkänds 
dokumenteras den höga kvaliteten som uppnås 
med rekonditionering. Därmed uppfylls nödvändiga 
säkerhetskrav på transport samtidigt som du 
använder behållare som skonar miljön.

Säkerhet vid transport, produktskydd och hållbarhet – 
välj IBC som skonar miljön och som är UN-godkända. 
Dessutom har dessa IBC:er ett optimerat UV-skydd för 
användning av ljuskänsliga medier.

volym [l] 1000

Mått utvändigt L x B x H [mm] 1200 x 1000 x 1160
Densitet max [kg/l] 1,6
Påfyllningsöppning DN 225 DN 150 DN 225 DN 225 DN 150 DN 225 DN 225
Utloppsöppning DN 80 DN 80 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 80
Pall Trä PE PE PE Stålmed Stålmed Stålmed
UN-godkännande 31HA1/Y/…/100
Beställningsnummer 266-202-JY 266-203-JY 266-204-JY 266-205-JY 266-206-JY 266-207-JY 266-208-JY

Förvaringsbehållare - IBC 600-1000 L

För beställning ring: 036-39 56 60

IBC-container, återvunnen – farligt gods 
och UV-skydd

https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-trapall-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o80-266191/266191/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-trapall-1000-liter-oppning-nw225-utlopp-nw50-266192/266192/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-pe-pall-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266193/266193/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-pe-pall-1000-liter-oppning-nw150-utlopp-nw80-266194/266194/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-pe-pall-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o50-266195/266195/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-pallkrage-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266196/266196/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-pallkrage-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o80-266197/266197/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-stalramspall-1000-liter-oppning-nw225-utlopp-nw50-266198/266198/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-stalmedar-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266199/266199/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-stalbur-1000-liter-oppning-nw150-utlopp-nw80-266200/266200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-stalmedar-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o50-266201/266201/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-uv-skydd-trapall-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o80-266202/266202/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-uv-skydd-pe-pall-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o80-266203/266203/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-uv-skyddad-pe-pall-1000-liter-oppning-nw225-utlopp-nw50-266204/266204/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-uv-skydd-pe-pall-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o80-266205/266205/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-uv-skydd-stalmedar-1000-liter-oppning-o150-utlopp-o50-266206/266206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-uv-skydd-stalmedar-1000-liter-oppning-o225-utlopp-o50-266207/266207/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ibc-reko-for-farligt-gods-uv-skyddad-stalbur-1000-liter-oppning-nw225-utlopp-nw80-266208/266208/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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NYHET

Tillbehör Beställningsnummer

Fatlock av PE typ DR, blå 114-743-JY
Fatlock av PE typ DR, ESD 186-543-JY

volym [l] 30 30 60 120 213 213 213

Mått Ø x H [mm] 325 x 515 325 x 515 410 x 585 498 x 795 615 x 890 615 x 890 600 x 910

Utförande Mantel med slät 
vägg Präglad mantel Mantel med slät 

vägg Präglad mantel Präglad mantel Mantel med slät 
vägg

Slätt hölje och botten utan 
räffl  or

Materialtjocklek [mm] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2
Sprundskruvkoppling 1 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure
Sprundskruvkoppling 2 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure
UN-godkännande – – – – 1A2/X220/S/... 1A2/X220/S/.. –
Godkännande Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer 269-230-JY 282-136-JY 269-231-JY 269-232-JY 269-234-JY 269-235-JY 282-137-JY

volym [l] 30 60 100 120 216

Mått Ø x H [mm] 312 x 515 395 x 600 455 x 700 478 x 785 595 x 880
Utförande Präglad mantel Präglad mantel – Präglad mantel Präglad mantel
Materialtjocklek [mm] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Sprundskruvkoppling 1 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure
Sprundskruvkoppling 2 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure
UN-godkännande 1A2/X1.6/250/.. UN 1A1/X1.6/350… – 1A1/X1.2/350/.. 1A1/X1.6/250/...
Godkännande Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer 269-236-JY 282-134-JY 282-135-JY 269-237-JY 269-238-JY

Fat av rostfritt stål

Fatlock av PE

W Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
W Passar till 200-litersfat
W Kanten (ca 20 mm hög) förhindrar att 

det knuffas ned av misstag
W Finns även i ledande utförande

W Effektivt skydd för fatets innehåll
Säkerhetsavtappningslock
W Säkerhetsavtappningslocket skyddar effektivt mot smuts
W Håller kvar droppande restmängder
W för 200 liters sprundhålsfat av stål

Diameter: 610 mm, Höjd: 40 mm, 
Artikelnr 164-366-JY

Sprundhålsfat i rostfritt stål
W UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
W lämplig för livsmedel och för frätande och mycket korrosiva fyllmaterial
W lämplig för avtappningstemperaturer upp till 200 °C
W Tillverkad av rostfritt stål i hög kvalitet SS316 (1.4401 / 1.4404)
W Lock med 3/4" och 2" TriSure-sprundöppningar
W botten fri från tätningsmedel, falsad och svetsad runtom

Lockfat av rostfritt stål
W Med UN-godkännande som gäller som godkänd förpackning för transport av farligt gods 

(gäller alla fat med lock med en volym fr.o.m. 200 liter)
W extra lämplig för livsmedel och för frätande och mycket korrosiva fyllmaterial
W för avtappningstemperaturer upp till 200 °C
W Tillverkad av rostfritt stål i hög kvalitet SS316 (1.4401 / 1.4404)
W Lock med 3/4" och 2" TriSure-sprundöppningar och spännring
W botten fri från tätningsmedel, falsad och svetsad runtom
W Fat med glatta lock är att föredra om stämplar behöver borttagas

W Öppningar för 3/4"- och 2"-sprundlock för 
användning av pumpar och/eller nivåindikeringar

W räfflad avställningsyta gör att påfyllningskärlen 
står stadigt

https://www.denios.se/fatlock-av-pe-typ-dr-bla-114743/114743/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlock-av-pe-typ-dr-esd-186543/186543/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lockfat-av-rostfritt-slat-30-liter-269230/269230/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lockfat-av-rostfritt-med-kantlist-30-liter-282136/282136/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lockfat-rostfritt-med-2-und-3-4-ganga-60-liter-269231/269231/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lockfat-i-rostfritt-stal-med-lock-120-liter-269232/269232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lockfat-i-rostfritt-stal-med-kantlist-213-liter-269234/269234/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lockfat-av-rostfritt-stal-slat-213-liter-269235/269235/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lockfat-i-rostfritt-stal-slat-213-liter-282137/282137/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-rostfritt-30-liter-269236/269236/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-rostfritt-60-liter-282134/282134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-rostfritt-100-liter-282135/282135/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-rostfritt-120-l-269237/269237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-rostfritt-216-5-l-269238/269238/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Em
ba

lla
ge

 o
ch

 k
em

ta
nk

ar

451

3

volym [l] 30 30 60 60 120 120 216 216

Mått Ø x H [mm] 280 x 532 280 x 532 395 x 570 355 x 655 460 x 823 460 x 823 585 x 880 585 x 884
Densitet max [kg/l]* 1,8 1,8 2,4 1,8 1,2 1,2 2,4 1,8
Materialtjocklek [mm] 0,5 0,5 – 0,6 1,0 1,0 – 0,9
Sprundskruvkoppling 1 2“ TriSure 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Sprundskruvkoppling 2 3/4“ 2“ TriSure 2“ BSP 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ BSP 2“ TriSure
Yta invändigt rå lackerat rå lackerat rå lackerat rå lackerat

Godkännande 1A1/X1.2/250/… 1A1/X1.2/250/… 1A1/X1.6/250... 1A1/X1.2/250/... 1A1/Y1.2/100/… 1A1/Y1.2/100/… 1A1/X1.6/250/.. 1A1/X/250... och 
1A1/X/270/S..

Egenskap – Livsmedelsgodkänd – Livsmedelsgodkänd – Livsmedelsgodkänd – Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer 266-144-JY 266-145-JY 122-851-JY 266-146-JY 266-147-JY 266-148-JY 117-976-JY 266-149-JY

*gäller för förpackningsgrupp II, värdena för andra grupper avviker

volym [l] 60 60 120 120 212 212 212 212

Mått Ø x H [mm] 375 x 615 398 x 570 453 x 830 453 x 830 610 x 880 610 x 880 610 x 880 610 x 880
Sprundskruvkoppling 1 – – – – – – 3/4“ 3/4“
Sprundskruvkoppling 2 – – – – – – 2“ BSP 2“ BSP
Yta invändigt rå lackerat rå lackerat rå lackerat rå lackerat
UN-godkännande 1A2/X65/S/... 1A2/X100,4/S… 1A2/X170/S… 1A2/X170/S… 1A2/X420/S.. 1A2/X420/S.. 1A2/X420/S.. 1A2/X420/
UN-godkännande – – – – 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/
Beställningsnummer 266-150-JY 217-273-JY 187-202-JY 187-203-JY 174-026-JY 174-029-JY 174-028-JY 174-030-JY

Tillbehör för stålfat

Fat med lock av stål, 60 till 212 liter

Nivåmätare typ FS, för 60 
och 200 liters fat med 3/4” 
gänga, lämplig för oljor, 
frostskyddsmedel, diesel och 
eldningsolja.
Artikelnr 137-715-JY

216

För beställning ring: 036-39 56 60

Stålfat har använts i många decennier eftersom de erbjuder en hög säkerhetsnivå och det är förmodligen därför det finns miljontals fat 
unt om i världen. Fatet är idealiskt för transport av vätskor i förpackningsgrupperna I, II och III

W UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av 
farligt gods

W tillverkad av fin stålplåt enligt ISO 3574 / DIN 10130 
W Utförande enligt ISO 15750-2/DIN EN 210
W tätt stängande lock med tätning och spännring (med galvaniserat spaklås); 

faten är dammtäta och skyddar innehållet från smuts 

W UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
W tillverkad av fin stålplåt enligt ISO 3574 / DIN 10130 
W cylindrisk design med 2 präglingar, design enligt ISO 15750-2 / SS-EN 210

Sprundhålsfat av stål, 30 till 216 liter

https://www.denios.se/stalsprundfat-30-l-invandigt-obehandl-266144/266144/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalsprundfat-30-l-invandigt-lackerat-266145/266145/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalsprundfat-60-l-invandigt-obehandlat-122851/122851/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalsprundfat-60-l-invandigt-lackerat-266146/266146/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalsprundfat-120-l-invandigt-obehandl-266147/266147/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalsprundfat-120-l-invandigt-lackerat-266148/266148/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalsprundfat-216-5-l-invandigt-obehandlat-117976/117976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-stal-216-5-l-invandigt-lackerat-266149/266149/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalfat-med-lock-60-liter-invandigt-obehandlad-266150/266150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalfat-med-lock-60-liter-lackerat-invandigt-och-utvandigt-med-un-godkannande-217273/217273/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalfat-med-lock-120-liter-obehandlat-invandigt-lackerat-utvandigt-med-un-godkannande-187202/187202/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalfat-med-lock-120-liter-lackerat-invandigt-och-utvandigt-med-un-godkannande-187203/187203/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalfat-med-lock-212-liter-obehandlat-invandigt-lackerat-utvandigt-med-un-godkannande-174026/174026/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalfat-med-lock-212-liter-lackerat-invandigt-och-utvandigt-med-un-godkannande-174029/174029/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalfat-med-lock-212-l-obehandlat-invandigt-lackerat-utv-med-2-sprundar-i-locket-och-un-godk-174028/174028/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stalfat-med-lock-212-l-lackerat-invandigt-och-utvandigt-med-2-sprundar-i-locket-och-un-godkannande-174030/174030/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 30 120

Utvändiga mått B x D x H 
(mm) 300 x 350 x 461 395 x 495 x 896

UN-godkännande 1H2/X65/S/… 1H2W/X175/S/…
Egenskap Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer 279-039-JY 279-040-JY

volym [l] 30 30 30 60 60 120 120 220 220

Mått Ø x H [mm] 312 x 512 312 x 512 312 x 512 400 x 625 400 x 615 496 x 800 503 x 796 590 x 978 590 x 978

Utförande Bärhandtag på 
sidorna

Med 
övertrycksventil Sprund i locket Bärhandtag på 

sidorna
Med 

övertrycksventil – Med 
övertrycksventil – Med 

övertrycksventil

UN-godkännande 1H2/
X60/S/… 1H2/X61/S/… 1H2/

Y1.4/100/…
1H2/

X74/S/… 1H2/X88/S/… 1H2/X225/S/.. 1H2/X170/S/... 1H2/X320/S/... 1H2/X320/S/...

UN-godkännande – – 1H2/Y49/S/… – – – – – –
Egenskap – – – – – Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer 266-131-JY 266-132-JY 266-133-JY 266-134-JY 266-135-JY 273-377-JY 266-136-JY 266-138-JY 266-139-JY

Plastfat och tillbehör

Plastfat med lock är mångsidiga lösningar för säker transport av 
gods i fast form och pulverform. Våra fat av polyeten är robusta 
samt slagtåliga och slitstarka. 

Fat med lock, av polyeten (PE)
W UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av 

farligt gods
W Med spännring som skydd mot spill eller nedsmutsning av innehållet
W enkel att fylla på tack vare den stora öppningen
W tillverkad av kemiskt beständig och miljövänlig polyeten (PE), med neutral 

produktpåverkan

Pallformsfat av PE, kubform
W Kubisk form = platsoptimerad för 

transport och förvaring på euro / kemiska 
pallar 

W Med UN-godkännande
W Tillverkad av kemiskt beständig och 

miljövänlig polyeten
W Idealisk för fasta ämnen och pasta

Fatlyft se sidan

355

https://www.denios.se/plastfat-med-lock-kvadratiskt-30-l-blatt-279039/279039/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-lock-kvadratiskt-120-l-blatt-279040/279040/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-lock-30-liter-266131/266131/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-lock-med-overtrycksventil-30-liter-266132/266132/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lockfat-sprund-i-plast-med-dubbelgodkannande-30-liter-266133/266133/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-lock-60-liter-266134/266134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-lock-med-overtrycksventil-60-liter-266135/266135/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-lock-120-liter-273377/273377/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-lock-med-overtrycksventil-120-liter-266136/266136/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-lock-220-liter-266138/266138/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastfat-med-lock-med-overtrycksventil-220-liter-266139/266139/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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lämpligt för Ex-zon 1 och 2 för 
fyllmaterial i förpacknings-
grupp IIA och IIB, 
Artikelnr 266-142-JY

volym [l] 120 220 220 220 220

Utförande – – – Med volymskala elektriskt ledande
Färg Blå Blå Blå natur svart
Mått Ø x H [mm] 493 x 745 581 x 935 581 x 935 580 x 960 581 x 935
Sprundskruvkoppling 1 S70x6 (2“ grov) S70x6 (2“ grov) S70x6 (2“ grov) S70x6 (2“ grov) S70x6 (2“ grov)
Sprundskruvkoppling 2 3/4“ S56x4 mit ¾“ S56x4 (2“ TriSure) S56x4 (2“ TriSure) S56x4 (2“ TriSure)
UN-godkännande 1H1/Y1.9/200/... 1H1/X1.3/250/... 1H1/Y1.9/200/... 1H1/X1.3/250/… 1H1/Y1.6/200/…
Egenskap – Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd –
Beställningsnummer 266-140-JY 266-141-JY 266-143-JY 279-037-JY 266-142-JY

Fatlock av PE

Användningsområde 60-litersfat 120-litersfat 200-litersfat
Diameter utvändigt [mm] 378 500 581
Förpackningsenhet (förp.) 5 Styck 5 Styck 5 Styck
Beställningsnummer transparent 257-250-JY 257-249-JY 257-248-JY

Plastfat och tillbehör

BESTÄLL SAMTIDIGT

Förslutningslock 2“ 
(förp. = 25 st.)
Artikelnr 174-149-JY

Förslutningslock 3/4“ 
(förp. = 25 st.)
Artikelnr 174-151-JY

Fatlock av PE

W Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
W med fyra flikar för enkel på- och avtagning
W naturtransparent
W 1 FE=5 st

W Effektivt skydd för fatets innehåll
W Låset under fatkanten ger ett säkert fäste.

För beställning ring: 036-39 56 60

Dessa fat - även kallade L -ringsfat - är stängda plastbehållare med 2 sprundöppningar på ovansidan.  
Med denna typ av plasfat får du en säker transport och förvaring av vätskor.  

Sprundfat av polyeten (PE) 
W UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport 

av farligt gods
W även beständig mot många syror och baser
W tillverkad av kemiskt beständig och miljövänlig polyeten (PE), med 

neutral produktpåverkan
W återvinningsbar, robust, stöttåligt och slagfast  
W Valda storlekar har testats och är lämpliga för livsmedelsanvändning

https://www.denios.se/sprundfat-av-plast-ex-klassad-220-liter-sprundskruvkoppling-2-grov-och-2-trisure-266142/266142/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-av-plast-120-liter-sprundskruvkoppling-3-4-och-2-266140/266140/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-av-plast-220-liter-sprundskruvkoppling-3-4-och-2-266141/266141/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-av-plast-220-liter-sprundskruvkoppling-2-grov-och-2-trisure-266143/266143/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-av-plast-med-skala-220-liter-sprundskruvkoppling-2-grov-och-2-trisure-279037/279037/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprundfat-av-plast-ex-klassad-220-liter-sprundskruvkoppling-2-grov-och-2-trisure-266142/266142/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlock-av-pe-for-60-litersfat-natur-transparent-257250/257250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlock-av-pe-for-120-litersfat-natur-transparent-257249/257249/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatlock-av-pe-for-200-litersfat-natur-transparent-257248/257248/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ med skruvlock Med bajonettlås

Utförande Standard, röd Standard, grönt ExploSafe, grön
volym [l] 5 10 20 5 10 20 20
Mått utvändigt L x B x H [mm] 230 x 120 x 310 345 x 165 x 276 345 x 165 x 468 230 x 120 x 310 345 x 165 x 275 345 x 165 x 470 345 x 165 x 468
UN-godkännande 3A1/X/250/… 3A1/X/250/… 3A1/X/250/… 3A1/Y/250/… 3A1/Y/100/... 3A1/Y/100/... 3A1/Y/100/…
Beställningsnummer 264-614-JY 264-615-JY 264-616-JY 264-618-JY 218-954-JY 218-953-JY 264-617-JY
Tillbehör

Dunkhållare

Beställningsnummer – 264-619-JY 264-620-JY – 264-619-JY 264-620-JY 264-620-JY
Flexibelt utloppsrör för bensin, 20 mm öppning

Beställningsnummer 264-623-JY 264-623-JY 264-623-JY 264-621-JY 264-621-JY 264-621-JY 264-621-JY
Flexibelt utloppsrör för diesel, 25 mm öppning

Beställningsnummer 264-624-JY 264-624-JY 264-624-JY 264-622-JY 264-622-JY 264-622-JY 264-622-JY
Säkerhetsrör, försluts när tankanslutningen tas bort

Beställningsnummer 264-626-JY 264-626-JY – 264-625-JY 264-625-JY – –
Utloppsrör med fl exibel universalhylsa, öppning med 12, 20 och 25 mm diameter

Beställningsnummer – – – 218-955-JY 218-955-JY 218-955-JY 218-955-JY

Dunkar med UN-godkännande

Dunk av stål för bränsle

Utloppsrör med flexibel 
universalhylsa, öppning med 12, 
20 och 25 mm diameter

Bränsledunk ExploSafe, detta 
explosionsdämpningssystem 
förhindrar destruktivt tryck 
från ångor eller brandgaser

Säkerhetsrör, försluts när 
tankanslutningen tas bort

W UN-godkänd för transport av farligt gods i förpackningsgrupperna I till III, med bajonettlås för grupperna II och III
W Tillverkad av stabil 0,9 mm tjock kvalitetsstålplåt enligt DIN 7274
W Med drivmedelståliga tätningar och invändig lackering – ingen rostbildning vilket innebär att innehållet förblir rent
W Bred avluftningskanal för snabb tömning på mindre än 25 sekunder
W Bajonettlås med säkerhetssprint för säker transport
W Skruvförslutning med magnet så att den öppnade förslutningen kan fästas på dunken

Flexibelt utloppsrör för bensin, 
20 mm öppning

Stabil metallram med plast-pads för 
vibrationsdämpning, kan säkras mot 
stöld med hänglås 

https://www.denios.se/bransledunk-av-stal-med-skruvlock-volym-5-liter-med-un-godkannade-264614/264614/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=264615
https://www.denios.se/bransledunk-av-stal-med-skruvlock-volym-20-liter-med-un-godkannade-264616/264616/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bransledunk-av-stal-volym-5-liter-med-un-godkannande-264618/264618/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-stalplat-10-liter-olivgron-med-un-godkannande-218954/218954/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=218953
https://www.denios.se/bransledunk-av-stal-explosafe-volym-20-liter-med-un-godkannande-264617/264617/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hallare-for-bransledunk-10-liter-264619/264619/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hallare-for-bransledunk-20-liter-264620/264620/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hallare-for-bransledunk-10-liter-264619/264619/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hallare-for-bransledunk-20-liter-264620/264620/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hallare-for-bransledunk-20-liter-264620/264620/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-bensin-munstyckdiameter-20-mm-med-skruvlock-264623/264623/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-bensin-munstyckdiameter-20-mm-med-skruvlock-264623/264623/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-bensin-munstyckdiameter-20-mm-med-skruvlock-264623/264623/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-bensin-munstyckdiameter-20-mm-med-bajonettlas-264621/264621/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-bensin-munstyckdiameter-20-mm-med-bajonettlas-264621/264621/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-bensin-munstyckdiameter-20-mm-med-bajonettlas-264621/264621/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-bensin-munstyckdiameter-20-mm-med-bajonettlas-264621/264621/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-diesel-munstyckdiameter-25-mm-med-skruvlock-264624/264624/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-diesel-munstyckdiameter-25-mm-med-skruvlock-264624/264624/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-diesel-munstyckdiameter-25-mm-med-skruvlock-264624/264624/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-diesel-munstyckdiameter-25-mm-med-bajonettlas-264622/264622/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-diesel-munstyckdiameter-25-mm-med-bajonettlas-264622/264622/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-diesel-munstyckdiameter-25-mm-med-bajonettlas-264622/264622/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-med-flexibel-pip-for-diesel-munstyckdiameter-25-mm-med-bajonettlas-264622/264622/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-smart-spout-for-5-och-10-liter-dunkar-med-skruvlock-264626/264626/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-smart-spout-for-5-och-10-liter-dunkar-med-skruvlock-264626/264626/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-smart-spout-for-5-och-10-liter-dunkar-med-bajonettlas-264625/264625/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utloppsror-smart-spout-for-5-och-10-liter-dunkar-med-bajonettlas-264625/264625/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningsror-for-dunk-av-stalplat-5-10-och-20-liter-med-hallare-for-montering-pa-dunk-218955/218955/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningsror-for-dunk-av-stalplat-5-10-och-20-liter-med-hallare-for-montering-pa-dunk-218955/218955/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningsror-for-dunk-av-stalplat-5-10-och-20-liter-med-hallare-for-montering-pa-dunk-218955/218955/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningsror-for-dunk-av-stalplat-5-10-och-20-liter-med-hallare-for-montering-pa-dunk-218955/218955/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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PE-dunk med luftningsventil
W Extra stor påfyllningsöppning (80 mm)
W Med luftnings-/övertrycksventil och PE-skumtätning i locket
W För transport, lagring samt på- och avtappning
W Av livsmedelsgodkänd och kemiskt beständig polyeten (PE)

Med hjälp av färgkodningen på kannorna kan ni öka säkerheten och säkerställa att ämnena hålls separerade.  Öka 
säkerheten genom att komplettera med tillbehör som skruvbara påfyllningstrattar och droppbrickor som är måttanpassade 
efter behållarna.

Kanna för avfall och spillolja av PE-HD, med påfyllningsöppning och ventilationsskruvanslutning.

W Kanna med mycket god kemisk beständighet mot många oljor, kylsmörjmedel, diesel samt syror, baser och andra kemikalier.
W Alla behållare har en skruvanslutning för ventilation/övertryck.
W Lämpliga uppsamlingskärl finns i stål, rostfritt stål eller plast (polyeten) enligt önskemål.

Utförande utan avtappningskran med avtappningskran

volym [l] 10 20 10 20
Mått utvändigt L x B x H [mm] 280 x 170 x 280 290 x 255 x 390 350 x 170 x 280 360 x 255 x 390
Godkännande Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer 211-363-JY 211-364-JY 207-398-JY 207-399-JY

Modell Dunk med ventilations-/övertryckskoppling Sats: uppsamlingskärl med 4 dunkar och tratt

Material PE PE PE PE stål Rostfritt stål PE
Färg gul vit Grön Blå Blå Färg rostfritt svart
Mått stomme B x D x H [mm] 180 x 280 x 325 180 x 280 x 325 180 x 280 x 325 180 x 280 x 325 987 x 400 x 75 845 x 310 x 145 995 x 395 x 90
volym [l] 10 10 10 10 20 30 20
Beställningsnummer 281-922-JY 281-923-JY 281-924-JY 281-925-JY 281-977-JY 281-978-JY 281-979-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 281-905-JY

tunna

För beställning ring: 036-39 56 60

Tratt PP med självstängande 
lock och nivåindikering

Sats: uppsamlingskärl med 4 dunkar och tratt

https://www.denios.se/plastdunk-pe-10-l-211363/211363/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-pe-20-l-211364/211364/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-10-l-inkl-avtappningskran-207398/207398/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-20-l-inkl-avtappningskran-207399/207399/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-for-avfall-av-pe-hd-med-pafyllningsoppning-och-ventilationsoppning-10-liter-gul-281922/281922/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-for-avfall-av-pe-hd-med-pafyllningsoppning-och-ventilationsoppning-10-liter-vit-281923/281923/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-for-avfall-av-pe-hd-med-pafyllningsoppning-och-ventilationsoppning-10-liter-gron-281924/281924/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-for-avfall-av-pe-hd-med-pafyllningsoppning-och-ventilationsoppning-10-liter-bla-281925/281925/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insamlings-och-avfallsstation-med-uppsamlingskarl-av-stal-med-4-dunkar-och-tratt-281977/281977/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insamlings-och-avfallsstation-med-uppsamlingskarl-av-rostfritt-stal-med-4-dunkar-och-tratt-281978/281978/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insamlings-och-avfallsstation-med-uppsamlingskarl-av-plast-med-4-dunkar-och-tratt-281979/281979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


volym [l] 3 5 10 20 25 30 60

Mått utvändigt L x B x H [mm] 148 x 113 x 236 195 x 160 x 234 232 x 202 x 314 294 x 258 x 385 296 x 258 x 463 382 x 288 x 403 395 x 345 x 648
Densitet max [kg/l] 1,9 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
UN-godkännande – 3H1/X1.3/250/... 3H1/X1.9/250/... 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/…
Certifi kat Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd
lås DIN 45 DIN 51 DIN 51 DIN 61 DIN 61 DIN 61 DIN 71
Beställningsnummer natur 279-041-JY 266-987-JY 266-988-JY 266-989-JY 266-990-JY 266-991-JY 266-992-JY
Beställningsnummer Blå – 266-993-JY 266-994-JY 266-995-JY 266-996-JY 266-997-JY 266-998-JY
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volym [l] 20

Mått stomme B x D x H [mm] 294 x 258 x 385
Densitet max [kg/l] 1,9
lås DIN 61
Godkännande 3H1/X1.9/250/…
Certifi kat Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer 279-042-JY

Dunk av polyeten (PE), med skala
W Med UN-godkännande för transport av farligt gods
W Med skala för enkel kontroll av nivån
W Staplingsbar form som passar på pallar
W Helt tillverkad av miljövänlig polyeten (PE)

Behållare av polyeten (PE) 
med skala för enkel kontroll 
av nivån

Enkel avtappning med 
avtappningskranar (säljs separat)

UN-godkänd behållare

Plastfat spelar en viktig roll för säker transport och förvaring av farligt gods i fast och flytande form. Faten som är tillverkade av polyeten är 
robusta, stöttåliga och slagfasta. 

Dunk av polyeten (PE) 
W UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
W tillverkad av kemiskt beständig och miljövänlig polyeten (PE), med neutral produktpåverkan
W även beständig mot många syror och baser
W Försedd med bärhandtag, skruvlock och PE-skåltätning
W Staplingsbar form som passar på pallar
W återvinningsbar, robust, stöttåligt och slagfast  
W En säker låsmekanism förhindrar sabotage

https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-3-liter-naturtransparent-279041/279041/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-5-liter-naturtransparent-266987/266987/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-10-liter-naturtransparent-266988/266988/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-20-liter-naturtransparent-266989/266989/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-25-liter-naturtransparent-266990/266990/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-30-liter-naturtransparent-266991/266991/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-60-liter-naturtransparent-266992/266992/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-5-liter-bla-266993/266993/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-10-liter-bla-266994/266994/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-20-liter-bla-266995/266995/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-25-liter-bla-266996/266996/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-30-liter-bla-266997/266997/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-60-liter-bla-266998/266998/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-20-liter-bla-med-nivaindikering-279042/279042/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 6 12 20

Mått utvändigt L x B x H [mm] 194 x 164 x 269 232 x 192 x 376 290 x 245 x 399
UN-godkännande 3H1/Y1.4/150/… 3H1/Y1.8/150/… 3H1/Y1.9/150/… och 3H1/Y30/S..
Certifi kat Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd
lås DIN 61 DIN 61 DIN 61
Beställningsnummer 266-999-JY 267-000-JY 267-001-JY
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volym [l] 10 30 60

Utvändiga mått B x D x H (mm) 195 x 230 x 340 270 x 375 x 425 332 x 396 x 630
UN-godkännande 3H1/Y1.6/200... 3H1/Y1.2/150...EX E1 Stat 3H1/Y1.2/150...
lås No. 61 (60 mm) Nr 71 (70 mm) Nr 71 (70 mm)
Beställningsnummer 148-430-JY 129-120-JY 129-121-JY
Tillbehör

Tratt av rostfritt stål med lock 129-142-JY 137-515-JY 137-515-JY

Tratt av rostfritt stål

För behållare med gänga H51, 
Artikelnr 187-010-JY

För behållare med gänga H61, 
Artikelnr 129-142-JY

För behållare med gänga H71, 
Artikelnr 137-515-JY

Återanvändningsbara säkerhetsfat för farliga ämnen, 
ex-klassade

10-litersdunk i utförande som medger 
bortledning, Artikelnr 148-430-JY

UN-godkänd behållare

W Idealisk för doserad påfyllning av små 
vätskemängder

W Korrosionsfri och beständig mot frätande 
vätskor

W Med överfyllningsskydd
W Inkl. lock och flamspärr

W Lämpad för transport och förvaring av brandfarliga vätskor
W Användning i zonerna 0, 1, 2, 20, 21 och 22 är tillåten förutsatt att tillräckliga åtgärder har 

vidtagits för att undvika antändning till följd av elektrostatisk uppladdning, t.ex. behållarens 
jordning. Användningen av behållaren kräver att 
”Tekniska regler för farliga kemikalier” följs.

W Med bärhandtag, skruvlock och PE-skålmanschett
W Platsbesparande design för optimalt nyttjande av pallar
W Fullt utnyttjande av allt innehåll tack vare fullständig 

tömning i varje hällposition

60-litersdunk i utförande som medger 
bortledning, Artikelnr 129-121-JY

W Passar till plastdunkar, med 
överfallsmutter

W Internationellt godkänd för aktiv förvaring och transport av brandfarliga vätskor 
(AI/AII/AIII) enligt klass 3 

W Tillverkad av elektriskt ledande plast (PE), ytmotstånd < 10⁸ ohm

För beställning ring: 036-39 56 60

Antistatisk dunk för ex-områden
W UN-godkänd
W Kan användas i ex-zon 1 och 2 
W Godkänt för lagring av brandfarliga vätskor i explosionsgrupperna II A och II B
W Pallanpassad form, staplingsbar
W Perfekt för lösningsmedel tack vare fluorescerande insida
W Mycket effektiv EVOH-spärr mot gaser (t.ex. syrgas, kolsyra)

Locknyckel se sidan

325

https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-antistatisk-6-liter-bla-266999/266999/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-antistatisk-12-liter-bla-267000/267000/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyeten-pe-antistatisk-20-liter-bla-267001/267001/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyetylen-pe-antistatiske-volym-10-liter-svart-148430/148430/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyetylen-pe-antistatiske-volym-30-liter-svart-129120/129120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyetylen-pe-antistatiske-volym-60-liter-svart-129121/129121/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-for-plastdunk-med-ganga-h61-129142/129142/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-for-plastdunk-med-ganga-h71-137515/137515/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-for-plastdunk-med-ganga-h71-137515/137515/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-for-plastdunk-med-ganga-h51-187010/187010/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-for-plastdunk-med-ganga-h61-129142/129142/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-for-plastdunk-med-ganga-h71-137515/137515/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyetylen-pe-antistatiske-volym-10-liter-svart-148430/148430/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastdunk-av-polyetylen-pe-antistatiske-volym-60-liter-svart-129121/129121/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

NYHET

Plastfat och tillbehör

Fat med bred hals, av plast

Fat med bred hals typ WH 
för säker lagring av pulver 
och pastor.

Fat med superbred hals typ SWH i 
olika storlekar och färger.

Kvadratisk behållare med stor 
öppning för optimalt utnyttjande 
av utrymmet

Kvadratiska fat med bred hals, av plast (vita/röda)

volym [l] 40 50 66 80
Mått stomme B x D x H [mm] 380 x 380 x 399 380 x 380 x 476 380 x 380 x 594 380 x 380 x 724
Utförande Öppning 282 mm, två bärhandtag
UN-godkännande 1H2W/X44/S/.. 1H2W/X54/S/.. 1H2W/X70/S/.. UN 1H2W/X84/S/..
Beställningsnummer 265-661-JY 265-662-JY 265-663-JY 265-664-JY

Fat med superbred hals av plast

volym [l] 26 34 39 55 64 75 110
Mått Ø x H [mm] 338 x 358 338 x 449 338 x 505 410 x 495 410 x 573 410 x 680 455 x 787

Utförande Öppning 295 mm, två bärhandtag Öppning 295 mm Öppning 354 mm, 2 bärhandtag Öppning 392 mm, 
2 bärhandtag

Färg bakdel vit brun vit
Färg lock röd beige röd
UN-godkännande 1H 2/X38/S... 1H 2/X48/S... 1H 2/X 69/S... 1H 2/X 81/S... 1H 2/X 95/S... 1H2/X90/S...
Beställningsnummer 129-129-JY 129-130-JY 179-658-JY 129-131-JY 129-132-JY 179-659-JY 179-660-JY

Fat med bred hals, av plast

volym [l] 3 6 10 15 20 26 42 55 68
Mått Ø x H [mm] 198 x 171 198 x 263 274 x 238 274 x 327 274 x 417 316 x 425 410 x 418 410 x 520 410 x 634
Utförande Öppning 136 mm Öppning 204 mm Öppning 203 mm Öppning 204 mm Öppning 282 mm, två bärhandtag
UN-godkännande 1H2/X12/S... 1H2/X20/S... 1H2/X22/S... 1H 2/X27/S... 1H 2/X33/S... 1H 2/X51/S... 1H 2/X 66/S... 1H 2/X 81/S...
Beställningsnummer 179-655-JY 129-122-JY 179-656-JY 129-123-JY 129-124-JY 129-125-JY 179-657-JY 129-126-JY 129-128-JY

W Med UN-X-godkännande för fasta ämnen i förpackningsgrupperna I, II, III
W Faten är luft- och vattentäta, staplingsbara och kan innehållsgaranteras 

med plombering
W Försluts snabbt med skruvlock med inbyggd packning
W Slät insida för enkel rengöring

W Rullflänsar skyddar mot skador
W Av högkvalitativ polyetylen (PE)
W Godkänd för livsmedel
W Temperaturbeständig från -25 °C till +70 °C

https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-polyeten-pe-kvadratiskt-40-liter-265661/265661/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-polyeten-pe-kvadratiskt-50-liter-265662/265662/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-polyeten-pe-kvadratiskt-66-liter-265663/265663/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-polyeten-pe-kvadratiskt-80-liter-265664/265664/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-extra-stor-oppning-swh-26-av-polyetylen-pe-volym-26-liter-vit-rod-129129/129129/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-extra-stor-oppning-swh-34-av-polyetylen-pe-volym-34-liter-vit-rod-129130/129130/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-extra-stor-oppning-swh-39-av-polyetylen-pe-volym-39-liter-vit-rod-179658/179658/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-extra-stor-oppning-swh-55-av-polyetylen-pe-volym-55-liter-129131/129131/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-extra-stor-oppning-swh-64-av-polyetylen-pe-volym-64-liter-brun-beige-129132/129132/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-extra-stor-oppning-swh-75-av-polyetylen-pe-volym-75-liter-brun-beige-179659/179659/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-extra-stor-oppning-swh-110-av-polyetylen-pe-volym-110-liter-vit-rod-179660/179660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-wh-3-av-polyetylen-pe-volym-3-6-liter-vit-rod-179655/179655/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-wh-6-av-polyetylen-pe-volym-6-4-liter-vit-rod-129122/129122/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-wh-10-av-polyetylen-pe-volym-10-4-liter-vit-rod-179656/179656/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-wh-15-av-polyetylen-pe-volym-15-liter-vit-rod-129123/129123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-wh-20-av-polyetylen-pe-volym-20-liter-vit-rod-129124/129124/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-wh-26-av-polyetylen-pe-volym-26-liter-vit-rod-129125/129125/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-wh-42-av-polyetylen-pe-volym-42-liter-vit-rod-179657/179657/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-wh-55-av-polyetylen-pe-volym-55-liter-vit-rod-129126/129126/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-wh-68-av-polyetylen-pe-volym-68-liter-vit-rod-129128/129128/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


UV skyddade fat med bred hals och superbred hals

volym [l] 6 15 26 55
Mått Ø x H [mm] 198 x 263 274 x 327 316 x 425 410 x 495
Utförande Öppning 136 mm Öppning 204 mm Öppning 204 mm Öppning 354 mm, två bärhandtag
UN-godkännande 1H2/X20/S... 1H2/X22/S... 1H 2/X33/S... 1H 2/X 69/S...
Beställningsnummer 179-661-JY 179-662-JY 179-663-JY 179-664-JY
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Ledande fat med bred hals - och superbred hals

volym [l] 6 26 75
Ytresistans ≤ 10⁴ Ω ≤ 10⁶ Ω ≤ 10⁶ Ω
Mått Ø x H [mm] 198 x 265 316 x 425 410 x 680
Utförande Öppning 136 mm Öppning 204 mm Öppning 354 mm, 2 bärhandtag
UN-godkännande 1H2/X20/S/.. 1H 2/X33/S... 1H 2/X 95/S...
Beställningsnummer 274-303-JY 129-134-JY 129-136-JY

Stapelbara fat med bred hals

volym [l] 30 40 50 60 75 120 150
Mått Ø x H [mm] 374 x 408 374 x 570 374 x 660 374 x 770 450 x 701 570 x 732 570 x 870

Utförande Öppning 326 mm 2 bärhandtag Öppning 390 mm, två 
bärhandtag Öppning 490 mm, två bärhandtag

UN-godkännande 1H 2/X40/S... 1H 2/X 65/S... UN/1H2/X75/S/.. 1H2/X100/Y150/Z150/S/..
Beställningsnummer 217-397-JY 217-399-JY 217-400-JY 217-401-JY 265-665-JY 265-666-JY 265-667-JY

Plastfat och tillbehör

Stapelbara fat med bred hals

UV skyddade fat med bred hals och superbred hals

Ledande fat med bred hals - och superbred hals

W Med praktiskt skruvlock för vattentät förslutning
W Slät insida för enkel tömning och snabb rengöring

W UN-märkning för fasta ämnen
W Skydda innehållet effektivt mot UV-ljus mellan 290 och 450 nm.

För beställning ring: 036-39 56 60

Alla fat med bred hals från 30 till 60 liter har samma diameter 
och kan därför staplas inuti varandra för att spara utrymme.

W UN-märkning för fasta ämnen
W Spara värdefullt utrymme i lager- och 

produktionsutrymmen!
W Med praktiskt skruvlock för snabb hantering
W Vattentät förslutning som skyddar innehållet
W Vattentät förslutning på alla fat med 30–75 liters volym
W Stabil och säker stapling
W Godkänd för livsmedel

Den säkra lösningen för att undvika statiska laddningar vid hantering av fasta ämnen och pastor.

W Med UN-X-godkännande för fasta ämnen i förpackningsgrupperna I, II, III
W En säker lösning som förhindrar statiska urladdningar vid hantering av fasta och pastaformiga ämnen
W Faten är luft- och vattentäta, staplingsbara och kan innehållsgaranteras med plombering
W Försluts snabbt med skruvlock med inbyggd packning
W Slät insida för enkel rengöring
W Rullflänsar skyddar faten mot skador
W Av högkvalitativ polyetylen (PE)
W Elektriskt ledande
W Tål temperaturer mellan -20 och +70 °C

https://www.denios.se/behallare-av-plast-med-stor-oppning-wh-6-med-uv-skydd-6-l-svart-med-un-godkannande-179661/179661/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-wh-15-med-uv-skydd-15-l-svart-med-un-godkannande-179662/179662/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-wh-26-med-uv-skydd-26-l-svart-med-un-godkannande-179663/179663/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-extra-stor-oppning-swh-50-med-uv-skydd-50-l-svart-med-un-godkannande-179664/179664/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ledande-fat-av-polyetylen-pe-volym-6-liter-274303/274303/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ledande-behallare-av-polyetylen-pe-volym-26-liter-129134/129134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ledande-behallare-av-polyetylen-pe-med-2-barhandtag-volym-75-liter-129136/129136/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-plast-30-l-vitt-blatt-staplingsbart-med-un-godkannande-och-lock-217397/217397/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-plast-40-l-vitt-blatt-staplingsbart-med-un-godkannande-och-lock-217399/217399/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-plast-50-l-vitt-blatt-staplingsbart-med-un-godkannande-och-lock-217400/217400/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-plast-60-l-vitt-blatt-staplingsbart-med-un-godkannande-och-lock-217401/217401/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-polyeten-pe-travbart-75-liter-med-un-godkannande-265665/265665/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-polyeten-pe-travbart-120-liter-med-un-godkannande-265666/265666/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fat-med-stor-oppning-av-polyeten-pe-travbart-150-liter-med-un-godkannande-265667/265667/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Typ Doseringsfl aska Sprayfl aska

volym [ml] 125 250 500 125 250 500
Mått Ø x H [mm] 50 x 160 60 x 205 75 x 230 50 x 200 60 x 210 75 x 240
Förpackningsenhet (styck/enhet) 20 15 10 20 15 10
Beställningsnummer 255-927-JY 255-928-JY 255-929-JY 255-924-JY 255-925-JY 255-926-JY
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volym [ml] 10 20 50 100 250 500 1000

Mått Ø x H [mm] 26 x 47 32 x 58 40 x 86 45 x 106 60 x 140 75 x 173 95 x 213
Förpackningsenhet (styck/enhet) 24 24 24 24 24 24 12
Beställningsnummer 281-740-JY 281-741-JY 281-742-JY 281-743-JY 281-744-JY 281-745-JY 281-746-JY

volym [ml] 10 20 30 50 100 200 250 500 1000 2000 3000 5000

Mått Ø x H [mm] 26 x 46 31 x 56 33 x 68 37 x 86 47 x 105 57 x 133 61 x 140 75 x 177 97 x 223 120 x 264 138 x 300 162 x 355
Förpackningsenhet (styck/enhet) 24 24 24 24 24 12 12 12 12 6 6 6
Beställningsnummer 281-875-JY 281-876-JY 281-877-JY 281-878-JY 281-879-JY 281-880-JY 281-881-JY 281-882-JY 281-883-JY 281-884-JY 281-885-JY 281-886-JY
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Green PE

Flaskor med vid eller smal hals

www.denios.se/shop

W för förvaring, avtappning och dosering av vätskor
W med påskruvbart flexibelt sprayrör eller påskruvbar pipett med lock

Spray- och doseringsfl askor av LDPE

W tillverkad av hållbar polyeten, naturlig / genomskinlig 

De här flaskorna tillverkas av biopolymer Green PE. Det här materialet har 
samma utmärkta egenskaper som vanligt PE och kan återvinnas. Istället för 
fossila material används hållbara material. Green PE bidrar till att sänka 
CO2-utsläppen och skydda miljön

Flaskor med smal hals av Green 
PE, med skruvlock

W Tillverkad av miljövänlig PE, transparent
W Mycket beständig mot många syror, baser och andra kemikalier
W Inkl. skruvlock, sluter helt tätt

SprayflaskaDoseringsflaska

Med de här klassiska laboratorieflaskorna är du väl utrustad för många 
typer av jobb. Det vätsketäta skruvlocket och den goda motståndskraften är 
bara två av kvalitetsegenskaperna. 

Flaskor med smal hals av LDPE, med skruvlock

W Av naturfärgad, transparent polyeten (LDPE)
W Mycket beständig mot syror, baser och andra kemikalier
W Flexibel och lätt att trycka samman
W Med spillsäkert skruvlock
W med god motståndskraft 
W Tål temperaturer mellan -50 och +80 °C

https://www.denios.se/droppflaska-av-pe-125-ml-volym-20-st-255927/255927/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/droppflaska-av-pe-250-ml-volym-15-st-255928/255928/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/droppflaska-av-pe-500-ml-volym-255929/255929/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprayflaska-av-pe-125-ml-volym-20-st-255924/255924/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprayflaska-av-pe-250-ml-volym-15-st-255925/255925/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprayflaska-av-pe-500-ml-volym-10-st-255926/255926/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-smal-hals-av-green-pe-med-skruvlock-10-ml-24-st-281740/281740/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-smal-hals-av-green-pe-med-skruvlock-20-ml-24-st-281741/281741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-smal-hals-av-green-pe-med-skruvlock-50-ml-24-st-281742/281742/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-smal-hals-av-green-pe-med-skruvlock-100-ml-24-st-281743/281743/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-smal-hals-av-green-pe-med-skruvlock-250-ml-24-st-281744/281744/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-smal-hals-av-green-pe-med-skruvlock-500-ml-12-st-281745/281745/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-smal-hals-av-green-pe-med-skruvlock-1000-ml-12-st-281746/281746/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-smal-hals-av-ldpe-med-skruvlock-10-ml-24-st-281875/281875/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [ml] 250 500 1000 2500

Utvändiga mått B x D x H (mm) 60 x 60 x 136 74 x 74 x 170 85 x 85 x 221 122 x 122 x 272
Förpackningsenhet (styck/enhet) 30 15 12 9
Beställningsnummer 257-547-JY 257-548-JY 257-549-JY 257-550-JY

volym [ml] 100 250 500 750 1000 1500 2000

Mått Ø x H [mm] 48 x 95 64 x 120 77 x 154 88 x 173 95 x 205 108 x 226 120 x 247
Förpackningsenhet 
(styck/enhet) 30 30 16 12 12 6 12

Beställningsnummer 281-974-JY 261-405-JY 261-406-JY 261-407-JY 261-408-JY 261-409-JY 261-410-JY

volym [ml] 100 250 500 950

Mått Ø x H [mm] 47 x 78 60 x 107 72 x 132 90 x 165
Förpackningsenhet (FE) 30 24 20 12
Beställningsnummer 281-973-JY 257-557-JY 257-558-JY 257-559-JY

volym [ml] 50 100 200 500 1000 2000

Utvändiga mått B x D x H (mm) 38 x 38 x 60 46 x 46 x 73 59 x 59 x 87 80 x 80 x 110 92 x 92 x 145 122 x 122 x 190
Förpackningsenhet  
(styck/enhet) 30 30 24 16 16 6

Beställningsnummer 281-975-JY 281-976-JY 261-413-JY 261-414-JY 261-415-JY 261-416-JY
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3Flaskor med vid eller smal hals

Vidhalsade flaskor av HDPE
 W av slitstark polyeten (HDPE)
 W Passar för provtagning och lagring av pastor och fasta ämnen (t.ex. pulver eller granulat)
 W Med svart skruvkoppling med EPE-inlägg
 W Mycket platsbesparande tack vare kvadratisk form
 W Enkel påfyllning tack vare den stora öppningen

 W Av transparent polyvinylklorid (PVC)
 W Lämpar sig för förvaring, förpackning och provtagning av pastor och fasta ämnen
 W Med svart skruvkoppling av polypropen (PP) med alveolit-packning
 W Utrymmesbesparande, kvadratisk form
 W Enkel påfyllning tack vare den stora öppningen

 W Av polyeten (LDPE)
 W Passar för provtagning och lagring av vätskor, pastor och fasta ämnen
 W med skruvlock
 W Enkel påfyllning tack vare den stora öppningen

Vidhalsade flaskor av LDPE

Vidhalsade flaskor av PVC

denios.se/shop/

Flere produkter finder du i vores webshop!

Flaskor med smal hals av HDPE
 W av slitstark polyeten (HDPE)
 W Passar för provtagning, förpackning och lagring av flytande medier
 W Med blå originallås med konisk packning
 W Utrymmesbesparande, kvadratisk form

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/flaskor-med-smal-hals-av-hdpe-kantiga-naturtransparenta-250-ml-30-st-257547/257547/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastflaska-smal-hals-hdpe-kantig-natur-transparent-500-ml-15-st-257548/257548/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-smal-hals-av-hdpe-kantiga-naturtransparenta-1000-ml-12-st-257549/257549/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=257550
https://www.denios.se/plastflaskor-med-bred-hals-ldpe-rund-naturtransparent-100-ml-30-st-281974/281974/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-hdpe-kantiga-naturtransparenta-100-ml-30-st-281973/281973/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastflaska-bred-hals-hdpe-kantig-natur-transparent-250-ml-24-st-257557/257557/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vidhalsade-flaskor-av-hdpe-kantiga-naturtransparenta-500-ml-20-st-257558/257558/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vidhalsade-flaskor-av-hdpe-kantiga-naturtransparenta-950-ml-12-st-257559/257559/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=281975
https://www.denios.se/search?query=281976
https://www.denios.se/search?query=261413
https://www.denios.se/plastflaskor-bred-hals-pvc-kantig-natur-transparent-500-ml-16-st-261414/261414/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastflaska-med-bred-hals-pvc-kantig-natur-transparent-1000-ml-16-st-261415/261415/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vidhalsade-flaskor-av-pvc-kantiga-naturtransparenta-2000-ml-6-st-261416/261416/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


  

  

volym [ml] 125 250 500 1000

Utvändiga mått B x D x H (mm) 53 x 53 x 105 64 x 64 x 132 76 x 76 x 173 96 x 96 x 212
Förpackningsenhet (styck/enhet) 24 24 24 24
Beställningsnummer 281-747-JY 281-748-JY 281-749-JY 281-750-JY
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volym [ml] 500 1000 2500

Utvändiga mått B x D x H (mm) 78 x 78 x 180 97 x 97 x 219 128 x 128 x 300
Godkännande 1H1/X1.3/250 3H1/X1.9/250/.. 3H1/X1.9/250/..
Förpackningsenhet (styck/enhet) 12 6 12
Beställningsnummer 257-551-JY 257-552-JY 257-553-JY

volym [ml] 100 250 500 1000

Mått Ø x H [mm] 48 x 95 65 x 121 78 x 155 96 x 205
Förpackningsenhet (styck/enhet) 30 30 16 12
Beställningsnummer 281-906-JY 281-907-JY 281-908-JY 281-909-JY

volym [ml] 250 500 1000 1500 2500 4000

Utvändiga mått B x D x H (mm) 59 x 59 x 130 75 x 75 x 162 85 x 85 x 214 108 x 108 x 209 122 x 122 x 260 142 x 142 x 294
Godkännande 3H1/X0.8/S 3H1/X1.5/S 3H1/X2.5/S 3H1/X4/S 3H1/X5/S 3H1/X5.5/S
Förpackningsenhet (styck/enhet) 30 15 12 6 6 12
Beställningsnummer 257-561-JY 257-562-JY 257-564-JY 257-565-JY 257-566-JY 257-567-JY
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www.denios.se/shop462

Flaskor med vid eller smal hals

Laboratorieflaskor av PET, sterila, 
glasklara, med skruvlock och skala

 W Tillverkad av PET, glasklar 
 W Steril enligt SAL 10-³ (enligt ISO 11137)
 W Tar lite plats och är helt tät
 W Med originallås (HDPE)
 W En skala gör att man snabbt kan läsa av nivån 
 W Perfekta för lagring och förpackning av vätskor

Flaskor med smal hals av HDPE med UN-godkännande
 W av slitstark polyeten (HDPE)
 W Med UN-godkännande
 W Passar för förpackning, varuprover, lagring och transport av vätskor
 W Med originallås av polypropen (PP) med konisk packning
 W Utrymmesbesparande, kvadratisk form

Flaskor med bred hals av PP, med tryckt skala, 
med skruvlock (PP)

 W Av naturfärgad, transparent polypropen (PP)
 W Mycket beständig mot syror, baser och många kemikalier
 W Blå skala som lätt kan läsas av (tryckt)
 W Stor öppning för enkel påfyllning och rengöring
 W Perfekt för vätskor, massor och granulat
 W Kan även användas för fyllning med hett material, kan steriliseras i autoklav 
vid max. 121 °C

Vidhalsade flaskor av HDPE med UN-godkännande
 W av slitstark polyeten (HDPE)
 W Med UN-godkännande
 W Passar för förpackning, varuprover, lagring och transport av fasta ämnen 
(t.ex. granulat)

 W Med originallås av polypropen (PP) med konisk packning
 W Enkel påfyllning tack vare den stora öppningen
 W Utrymmesbesparande, kvadratisk form

https://www.denios.se/laboratorieflaskor-av-pet-sterila-glasklara-med-skruvlock-och-skala-125-ml-24-st-281747/281747/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratorieflaskor-av-pet-sterila-glasklara-med-skruvlock-och-skala-250-ml-24-st-281748/281748/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratorieflaskor-av-pet-sterila-glasklara-med-skruvlock-och-skala-500-ml-24-st-281749/281749/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratorieflaskor-av-pet-sterila-glasklara-med-skruvlock-och-skala-1000-ml-24-st-281750/281750/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=257551
https://www.denios.se/search?query=257552
https://www.denios.se/search?query=257553
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-pp-med-tryckt-skala-med-skruvlock-100-ml-30-st-281906/281906/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-pp-med-tryckt-skala-med-skruvlock-250-ml-30-st-281907/281907/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-pp-med-tryckt-skala-med-skruvlock-500-ml-16-st-281908/281908/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-pp-med-tryckt-skala-med-skruvlock-1000-ml-12-st-281909/281909/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vidhalsade-flaskor-av-hdpe-kantiga-naturtransparenta-250-ml-un-godkanda-30-st-257561/257561/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vidhalsade-flaskor-av-hdpe-kantiga-naturtransparenta-500-ml-un-godkanda-15-st-257562/257562/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastflaska-med-bred-hals-hdpe-kantig-natur-transparent-1000-ml-un-godkand-12-st-257564/257564/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastflaska-med-bred-hals-hdpe-fyrkantig-natur-transparent-1500-ml-un-godkand-6-st-257565/257565/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vidhalsade-flaskor-av-hdpe-kantiga-naturtransparenta-2500-ml-un-godkanda-6-st-257566/257566/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=257567


För beställning ring: 036-39 56 60               

3Flaskor med vid eller smal hals
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Diameter [mm] 60 100 150 300

Ø utloppsöppning utvändig [mm] 13 13 19 20
Förpackningsenhet (styck/enhet) 3 5 5 5
Beställningsnummer 281-774-JY 281-775-JY 281-776-JY 281-777-JY

Diameter [mm] 80 100 150 253 360

Ø utloppsöppning utvändig [mm] 21 22 28 50 65
Förpackningsenhet (styck/enhet) 12 12 12 12 6
Beställningsnummer 281-778-JY 281-779-JY 281-780-JY 281-781-JY 281-782-JY

volym [ml] 100 250 500 1000

Höjd utvändigt [mm] 115 143 182 221
Gänga Ø 22 mm 22 mm 25 mm 25 mm
Förpackningsenhet (styck/enhet) 12 10 10 10
Beställningsnummer 281-736-JY 281-737-JY 281-738-JY 281-739-JY

volym [ml] 250 500 1000

Totalhöjd [mm] 220 240 295
Förpackningsenhet (styck/enhet) 10 5 5
Beställningsnummer 281-808-JY 281-809-JY 281-810-JY

Pulvertratt av plast
 W För säker påfyllning av behållare som flaskor med smal hals och burkar
 W Tillverkad av polypropen (tratt med 253 mm diameter av polyeten)
 W Diameter 253 mm: med inbyggt finfilter av fosforbrons

Flaskor med vid eller smal hals

463

Sprayflaska av LDPE med handpump
 W För fördelning av vattenhaltiga vätskor
 W tillverkad av polyeten med andra delar av PP och rostfritt stål 

Runda flaskor av HD-PE, med fällbart lock
 W Tillverkad av polyeten, transparent
 W Mycket beständig mot många syror, baser och andra kemikalier
 W Med fällbart lock (av PP) med hål, 3 mm i diameter

Tratt av rostfritt stål 1.4301
 W Tillverkad av rostfritt stål V2A (1.4301)
 W Kan steriliseras och är autoklaverbar till max. 121  C
 W Från och med en diameter på 100 mm finns det ett hantag för enkel hantering

https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-1-4301-ytterdiameter-60-mm-5-st-281774/281774/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-1-4301-ytterdiameter-100-mm-5-st-281775/281775/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-1-4301-ytterdiameter-150-mm-5-st-281776/281776/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-av-rostfritt-stal-1-4301-ytterdiameter-300-mm-5-st-281777/281777/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-for-pulver-av-pp-ytterdiameter-80-mm-12-st-281778/281778/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-for-pulver-av-pp-ytterdiameter-100-mm-12-st-281779/281779/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-for-pulver-av-pp-ytterdiameter-150-mm-12-st-281780/281780/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-for-pulver-av-pp-ytterdiameter-253-mm-12-st-281781/281781/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-for-pulver-av-pp-ytterdiameter-360-mm-6-st-281782/281782/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/runda-flaskor-av-hdpe-med-fallbart-lock-100-ml-10-st-281736/281736/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/runda-flaskor-av-hdpe-med-fallbart-lock-250-ml-10-st-281737/281737/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/runda-flaskor-av-hdpe-med-fallbart-lock-500-ml-10-st-281738/281738/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/runda-flaskor-av-hdpe-med-fallbart-lock-1000-ml-10-st-281739/281739/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprayflaska-av-ldpe-med-handpump-250-ml-5-st-281808/281808/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprayflaska-av-ldpe-med-handpump-500-ml-5-st-281809/281809/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprayflaska-av-ldpe-med-handpump-1000-ml-5-st-281810/281810/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [ml] 100 200 250 350 500

Mått utvändigt L x B [mm] 120 x 60 140 x 75 155 x 85 180 x 100 220 x 130
Beställningsnummer 281-769-JY 281-770-JY 281-771-JY 281-772-JY 281-773-JY

volym [ml] 25 50 100 250 500 1000

Mått utvändigt 
L x B [mm] 160 x 35 160 x 35 205 x 43 232 x 51 280 x 51 332 x 60

Förpacknings-
enhet 
(styck/enhet)

10 10 10 10 10 10

Beställnings-
nummer 281-756-JY 281-757-JY 281-758-JY 281-760-JY 281-761-JY 281-762-JY

W Många användningsmöjligheter
W Av livsmedelsgodkänd polyeten
W Beständig mot många syror och baser
W Konformat utförande, slät invändigt och 

utvändigt

Låda PE 60-220 liter

Rektangelformade behållare med volymer från 
60 till 220 liter.

Plastburkar av HDPE, med UN-godkännande, 300–2 500 ml
W Med skruvlock
W För särskilda kemikalier och livsmedelstillsatser
W Skyddar innehållet mot fukt och smuts

volym [ml] 300 500 1000 1300 1500 2500

Mått Ø x H [mm] 109 x 55 109 x 82 109 x 157 109 x 196 131 x 157 131 x 262
UN-godkännande 1H2/X0.4/Y0.6/Z0.9/S/… 1H2/X0.7/Y1.0/Z1.5/S/… 1H2/X1.3/Y2.0/Z3.0/S/… 1H2/X1.8/Y2.0/Z3.0/S/… 1H2/X2.0/S/… 1H2/X3.3/S/…
Godkännande/certifi kat 2 Livsmedelsgodkänt Livsmedelsgodkänt Livsmedelsgodkänt Livsmedelsgodkänt Livsmedelsgodkänt Livsmedelsgodkänt
Förpackningsenhet (FE) 10 10 5 5 5 5
Beställningsnummer 279-043-JY 279-044-JY 279-045-JY 279-046-JY 279-047-JY 279-048-JY

De här skoporna håller mycket hög kvalitet och kan användas 
inom många användningsområden, även för livsmedel. Den 
sömlösa förbindelsen mellan skopan och handtaget och att inga 
fogar eller kanter finns vilket gör att den är enkel att rengöra.

Skopa av rostfritt stål FoodScoop

W Av rostfritt stål V2A (1.4301)
W Mycket beständig mot många syror, baser och andra kemikalier
W Mycket slät, blank yta

Skoporna tillverkas i renrum av klass 7 (10 000), förpackas 
separat och steriliseras med gammastrålning. Den blå färgen 
betyder att de kan hittas med en färgskanner.  En speciell tillsats 
gör att de kan hittas med metalldetektorer eller röntgenstrålning.

Väl synliga skopor, sterila

W Tillverkad av polystyren, blå, väl synliga
W Kan användas för hantering av främmande materal enligt HACCP/IFS/BRC
W Steriliserade och separat 

förpackade
W Perfekt för användning inom 

läkemedels- livsmedels- och 
foderindustrin där pulver, granulat 
och massor hanteras

tunna

volym [l] 60 65 80 160 220

Mått utvändigt L x B x H [mm] 480 x 480 x 370 650 x 450 x 330 750 x 490 x 310 885 x 640 x 365 885 x 640 x 505
Beställningsnummer 180-740-JY 180-741-JY 180-742-JY 180-738-JY 180-739-JY

https://www.denios.se/skopa-av-rostfritt-stal-foodscoop-10300300411987/281769/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=281756
https://www.denios.se/plastburkar-av-hdpe-med-lock-runda-natur-transparent-300-ml-un-godkanda-10-st-279043/279043/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastburkar-av-hdpe-med-lock-runda-natur-transparent-500-ml-un-godkanda-10-st-279044/279044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastburkar-av-hdpe-med-lock-runda-natur-transparent-1000-ml-un-godkanda-5-st-279045/279045/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastburkar-av-hdpe-med-lock-runda-natur-transparent-1300-ml-un-godkanda-5-st-279046/279046/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastburkar-av-hdpe-med-lock-runda-natur-transparent-1500-ml-un-godkanda-5-st-279047/279047/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastburkar-av-hdpe-med-lock-runda-natur-transparent-2500-ml-un-godkanda-5-st-279048/279048/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rektangular-behallare-av-polyeten-pe-volym-60-liter-naturfargad-180740/180740/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rektangular-behallare-av-polyeten-pe-volym-65-liter-naturfargad-180741/180741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rektangular-behallare-av-polyeten-pe-volym-80-liter-naturfargad-180742/180742/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rektangular-behallare-av-polyeten-pe-volym-160-liter-naturfargad-180738/180738/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rektangular-behallare-av-polyeten-pe-volym-220-liter-naturfargad-180739/180739/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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3

Typ utan gängad röranslutning med gängad röranslutning

volym [l] 5 10 25 60 5 10 25 60
Mått Ø x H [mm] 167 x 330 206 x 427 278 x 580 346 x 830 167 x 330 206 x 427 278 x 580 346 x 830
Beställningsnummer 281-800-JY 281-801-JY 281-802-JY 281-803-JY 281-804-JY 281-805-JY 281-806-JY 281-807-JY
Beställningsnummer Avtappningskran med vridbart utlopp – – – – 164-206-JY 164-206-JY 164-206-JY 164-206-JY
Beställningsnummer Avtappningskran med kort utlopp – – – – 210-615-JY 210-615-JY 210-615-JY 210-615-JY

volym [l] 6 12

Utvändiga mått B x D x 
H (mm) 230 x 230 x 200 230 x 230 x 348

UN-godkännande UN6HA1/X300 UN6HA1/X300
Beställningsnummer 217-945-JY 217-946-JY
Tillbehör Säkerhetsfattratt TS, av rostfritt stål, med flamspärr, inläggssil och lock
Beställningsnummer 217-947-JY 217-947-JY

volym [l] 5 10

Mått Ø x H [mm] 160 x 280 193 x 365
Förpackningsenhet (styck/enhet) 5 5
Beställningsnummer 281-910-JY 281-911-JY

tunna

Perfekt för uppsamling och transport (med UN-godkännande för alla 
förpackningsgrupper) av brandfarliga restvätskor och gamla vätskor

Kombibehållare med UN-godkännande, 6 och 12 liter

 W Robust hölje av lackerad stålplåt med innertank av tålig polyeten (PE)
 W Kan staplas i 3 skikt
 W Kan kombineras med säkerhetstratt av rostfritt stål

Universalflaskor av naturfärgad, livsmedelsgodkänd polyeten (HDPE).

Flaskor med bred hals av PE-HD, med bärhandtag, 5 och 10 liter

 W Mycket beständig mot syror, baser och andra kemikalier
 W Tål temperaturer mellan -40 och +80 °C
 W Stor öppning för enkel påfyllning och rengöring
 W Med skruvlock av PP, med invändig tätning
 W Med praktiskt bärhandtag
 W Perfekt för vätskor, massor och granulat
 W Finns i storlekarna 5 eller 10 liter

Mycket robust flaska med tjocka väggar med stabilt bärhandtag för säker transport och 
förvaring. Med tryckt skala i liter, blå färg Många uppskattar fördelen att kunna se dunkens 
innehåll. 

Flaskor av HDPE, med bärhandtag, 5 till 60 liter

 W Av polyeten HDPE, transparent
 W Mycket beständig mot många syror, baser och andra kemikalier
 W Med eller utan gängad röranslutning för anslutning av avtappningskran 
eller andra tillbehör med 3/4"-invändig gänga/mutter

 W Med tryckt volymskala

För beställning ring: 036-39 56 60

Avtappningskran med kort utlopp, 
sticker inte ut över dunkens underkant, 
passar alla dunkar med bred hals och 
utrymmessparande dunkar

Avtappningskran med vridbart utlopp, 
passar alla dunkar med bred hals och 
utrymmessparande dunkar

https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-hdpe-med-barhandtag-och-skruvlock-5-liter-utan-gangad-hals-281800/281800/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-hdpe-med-barhandtag-och-skruvlock-10-liter-utan-gangad-hals-281801/281801/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-hdpe-med-tva-barhandtag-och-skruvlock-25-liter-utan-gangad-hals-281802/281802/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-hdpe-med-tva-barhandtag-och-skruvlock-60-liter-utan-gangad-hals-281803/281803/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-hdpe-med-barhandtag-och-skruvlock-5-liter-med-gangad-hals-281804/281804/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-hdpe-med-barhandtag-och-skruvlock-10-liter-med-gangad-hals-281805/281805/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-hdpe-med-tva-barhandtag-och-skruvlock-25-liter-med-gangad-hals-281806/281806/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-hdpe-med-tva-barhandtag-och-skruvlock-60-liter-med-gangad-hals-281807/281807/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-for-dunk-tank-och-behallare-med-bred-hals-164206/164206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-for-dunk-tank-och-behallare-med-bred-hals-164206/164206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-for-dunk-tank-och-behallare-med-bred-hals-164206/164206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-for-dunk-tank-och-behallare-med-bred-hals-164206/164206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-kort-for-dunk-tank-och-behallare-med-bred-hals-210615/210615/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-kort-for-dunk-tank-och-behallare-med-bred-hals-210615/210615/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-kort-for-dunk-tank-och-behallare-med-bred-hals-210615/210615/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-kort-for-dunk-tank-och-behallare-med-bred-hals-210615/210615/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskombibehallare-stal-lackerat-med-pe-innermembran-innehall-6-liter-217945/217945/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskombibehallare-stal-lackerat-med-pe-innermembran-innehall-12-liter-217946/217946/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsfattratt-ts-av-rostfritt-stal-med-flamsparr-inlaggssil-och-lock-217947/217947/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsfattratt-ts-av-rostfritt-stal-med-flamsparr-inlaggssil-och-lock-217947/217947/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-pe-hd-med-barhandtag-och-skruvlock-5-liter-5-st-281910/281910/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flaskor-med-bred-hals-av-pe-hd-med-barhandtag-och-skruvlock-10-liter-5-st-281911/281911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [ml] 50 100 150 250 500 1000 2000 3000

Mått Ø x H (mm) 43 x 60 51 x 72 58 x 82 70 x 95 94 x 118 108 x 148 140 x 188 203 x 247
Förpackningsenhet 
(styck/enhet) 24 24 24 24 12 12 6 6

Beställningsnummer 281-789-JY 281-790-JY 281-791-JY 281-792-JY 281-794-JY 281-796-JY 281-797-JY 281-798-JY

volym [l] 1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 8,0

Utvändiga mått B x D x H (mm) 155 x 115 x 195 180 x 135 x 242 190 x 340 x 270 235 x 200 x 292 230 x 470 x 315 280 x 495 x 340
Beställningsnummer 117-264-JY 117-265-JY 255-920-JY 117-267-JY 255-921-JY 255-922-JY

volym [l] 0,25 0,50 1,00 2,00 3,00 5,00

Utvändiga mått B x D x H (mm) 70 x 110 x 120 95 x 140 x 140 120 x 180 x 180 150 x 210 x 215 175 x 230 x 240 205 x 270 x 270
Förpackningsenhet (styck/enhet) 10 10 10 10 5 5
Beställningsnummer 157-849-JY 157-856-JY 157-866-JY 157-881-JY 157-895-JY 157-900-JY

Mätcylinder av PP, klass B, 10–2 000 ml

volym [ml] 10 25 50 100 250 500 1000 2000

Mått Ø x H (mm) 16 x 140 21 x 169 28 x 199 34 x 260 47 x 315 61 x 350 76 x 415 97 x 482
Förpackningsenhet (FE) 6 6 6 6 3 3 1 1
Beställningsnummer 281-897-JY 281-898-JY 281-899-JY 281-900-JY 281-901-JY 281-902-JY 281-903-JY 281-904-JY

Mätglas av polypropylen med skala, 25 till 5 000 ml
W Låg egenvikt, mycket lämplig för uppmätning och påfyllning av vätskor
W Med uppdelad vätskeskala

Vätskemått, 1 till 8 liter
W För säker avtappning och dosering vid alla behov
W Försedd med avskruvningsbart dammskyddslock och pip samt handtag och 

måttgradering
W Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
W Motståndskraftig mot oljor och många kemikalier

Mät-/laboratiorieglasen enligt ISO 7056, med stöd av EN ISO 3819 (glas), är robusta, 
brottsäkra och kan användas till mycket.

Mätglas av PP, med skala, 50 till 5 000 ml

W Tillverkad av polypropen (PP), transparent
W Mycket beständig mot många syror, baser och andra kemikalier

W Transparent mätglas som uppfyller ISO 6706
W Mycket beständig mot syror, baser och andra 

kemikalier
W Med synlig skala, ringgradering vid 

huvudpunkterna

W Stabil sexkantfot
W Justerad efter „In“
W Termisk belastning t.o.m. +60 °C leder inte till 

att toleranserna överskrids varaktigt

466

https://www.denios.se/matglas-av-pp-laboratorieglas-med-bla-volymskala-50-ml-24-st-281789/281789/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vatskematt-med-dammskyddslock-volym1-liter-117264/117264/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vatskematt-med-dammskyddslock-volym-2-liter-117265/117265/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vatskematt-med-skruvbart-dammskyddslock-volym-3-liter-255920/255920/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vatskematt-med-dammskyddslock-volym-5-liter-117267/117267/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vatskematt-med-skruvbart-dammskyddslock-volym-6-liter-255921/255921/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vatskematt-med-skruvbart-dammskyddslock-volym-8-liter-255922/255922/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matbagare-av-polypropen-pp-med-gradering-volym-0-25-liter-10-styck-157849/157849/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matbagare-av-polypropen-pp-med-gradering-volym-0-5-liter-10-styck-157856/157856/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matbagare-av-polypropen-pp-med-gradering-volym-1-liter-10-styck-157866/157866/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matbagare-av-polypropen-pp-med-gradering-volym-2-liter-10-styck-157881/157881/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matbagare-av-polypropen-pp-med-gradering-volym-3-liter-5-styck-157895/157895/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matbagare-av-polypropen-pp-med-gradering-volym-5-liter-5-styck-157900/157900/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matror-av-pp-hog-form-livsmedelssaker-10-ml-6-st-281897/281897/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


För beställning ring: 036-39 56 60               
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volym [l] 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0

Färg transparent röd transparent röd transparent transparent transparent transparent
Utvändiga mått B x D x H (mm) 80 x 400 x 235 101 x 101 x 237 90 x 370 x 290 130 x 130 x 295 115 x 450 x 310 135 x 460 x 330 135 x 300 x 380 175 x 540 x 350
Beställningsnummer 255-915-JY 117-408-JY 255-916-JY 117-409-JY 255-917-JY 255-918-JY 117-410-JY 255-919-JY

volym [l] 3 5 10 15

Utvändiga mått B x D x H [mm] 170 x 300 x 225 170 x 300 x 310 230 x 350 x 350 230 x 350 x 500
Vikt [kg] 0,6 0,8 1,1 1,5
Beställningsnummer 157-916-JY 157-917-JY 157-940-JY 157-948-JY

volym [l] 5 10

Utvändiga mått B x D x H [mm] 280 x 280 x 325 280 x 360 x 530
Vikt [kg] 1,1 1,6
Beställningsnummer 157-989-JY 157-990-JY

Mäthinkar av stål, 5 och 10 liter
W Mätkärlet är korrosionsskyddat genom doppförzinkning
W Med trattformat utlopp, handtag samt invändig skala av mässingsband
W Lång livslängd

Kannor, 3 till 15 liter
W Säker och bekväm transport av vätskor
W Hög kvalitet med lång livslängd
W Praktiska handtag
W Ergonomisk kombination med pip och extra handtag

Avtappningskannor av polyeten, 0,5 till 5 liter
W För säker på- och omfyllning av kemikalier, oljor m.m.
W Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
W Sats bestående av kannor på vardera 1 liter, 2 liter (röd) och 5 liter (transparent)
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https://www.denios.se/matkanna-med-flexibel-pip-av-pe-med-gradering-volym-0-5-l-4-st-255915/255915/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningskanna-av-polyeten-pe-volym-1-liter-rod-117408/117408/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matkanna-med-flexibel-pip-av-pe-med-gradering-volym-1-0-l-4-st-255916/255916/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljekanna-av-polyeten-pe-2-liter-rod-117409/117409/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matkanna-med-flexibel-pip-av-pe-med-gradering-volym-2-0-l-2-st-255917/255917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matkanna-med-flexibel-pip-av-pe-med-gradering-volym-3-0-l-2-st-255918/255918/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningskanna-av-polyeten-pe-volym-5-liter-transparent-117410/117410/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matkanna-med-flexibel-pip-av-pe-med-gradering-volym-5-0-l-255919/255919/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljekanna-av-bleckplat-volym-3-liter-157916/157916/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljekanna-av-bleckplat-volym-5-liter-157917/157917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljekanna-av-bleckplat-volym-10-liter-157940/157940/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljekanna-av-forzinkad-stal-volym-15-liter-157948/157948/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mathink-av-stalplat-forzinkad-med-invandig-skala-volym-5-liter-157989/157989/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mathink-av-stalplat-forzinkad-med-invandig-skala-volym-10-liter-157990/157990/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


3 Kannor och behållare

www.denios.se/shop

volym [l] 5 10

Mått utvändigt L x B x H [mm] 335 x 65 x 335 335 x 125 x 335
Beställningsnummer utan 
gängad röranslutning 164-202-JY 257-568-JY

Beställningsnummer med 
gängad röranslutning 164-203-JY 257-569-JY

volym [l] 5 10

Mått utvändigt L x B x H [mm] 335 x 65 x 335 335 x 125 x 335
Beställningsnummer utan 
gängad röranslutning 263-369-JY 263-371-JY

Beställningsnummer med 
gängad röranslutning 263-370-JY 263-372-JY
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Avtappningskran med vridbart 
utlopp, passar alla dunkar med bred 
hals och utrymmessparande dunkar

468

De bredhalsade behållarna kan fås med 
ett gängad anslutning för att ansluta en 
avtappningskran (se tillbehör).

Platsbesparande dunk 5 och 10 liter, kan användas 
för livsmedel
W av transparent polypropen (PP)
W Med tydlig skala i liter
W Extra tillbehör: Avtappningskranar (med kort eller 

vridbart utlopp) för dunkar med gängade pluggar 
och stöd av aluminium för stabil uppställning

W Dunk med 6,5 cm eller 12,5 cm bredd för mer 
innehåll på mindre hyllbredd

Utrymmessparande dunk med extra röranslutning (till vänster) 
och utan (till höger). Som tillbehör fi nns avtappningskran och 
dunkstöd 

Kompakt dunk, 5 och 10 liter, elektriskt ledande
W Av elektriskt ledande polyeten (HDPE)
W Lämplig för avtappning eller lagring av brandfarliga eller lättantändliga vätskor 

i ex-klass IIA, IIB och IIC
W Specifik ytresistivitet < 10⁵ ohm
W Mycket platsoptimerade bredden 6,5 resp. 12,5 cm 

Avtappningskran 
med kort utlopp, 
sticker inte ut över 
dunkens underkant, 
passar alla dunkar 
med bred hals och 
utrymmessparande 
dunkar

Artikelnr 164-206-JY

Dunk med stor öppning, 5 till 30 liter
W Praktisk dunk av genomskinlig plast (PE)
W extremt bred (88 mm) öppning för enkel påfyllning och rengöring
W Bärhandtag och skruvlock för säker och bekväm transport
W Literskala som klistras fast finns som tillbehör
W 5 och 10 l-dunkarna har ett litet utlopp (18 mm i diameter) och en passande hällpip
W Med eller utan gängad röranslutning för anslutning av avtappningskran

volym [l] 5 10 20 30

Mått utvändigt L x B x H [mm] 290 x 130 x 280 310 x 137 x 400 365 x 165 x 485 365 x 240 x 485
Beställningsnummer utan gängad röranslutning 250-188-JY 250-190-JY 250-191-JY 250-193-JY
Priser – – – –
Beställningsnummer med gängad röranslutning 250-195-JY 250-196-JY 250-197-JY 250-198-JY
Priser – – – –
Tillbehör

Beställningsnummer Literskala för påklistring 250-200-JY 250-201-JY 250-202-JY 250-203-JY

https://www.denios.se/platsbesparande-dunk-volym-5-liter-164202/164202/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/platsbesparande-dunk-volym-10-liter-257568/257568/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/platsbesparande-dunk-med-gangad-roranslutning-volym-5-liter-164203/164203/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/platsbesparande-dunk-med-gangad-roranslutning-volym-10-liter-257569/257569/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/platsbesparande-dunk-elektriskt-ledande-volym-5-liter-263369/263369/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/platsbesparande-dunk-elektriskt-ledande-volym-10-liter-263371/263371/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/platsbesparande-dunk-med-utloppskran-elektriskt-ledande-volym-5-liter-263370/263370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/platsbesparande-dunk-med-utloppskran-elektriskt-ledande-volym-10-liter-263372/263372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avtappningskran-for-dunk-tank-och-behallare-med-bred-hals-164206/164206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-volym-5-liter-utan-gangad-roranslutning-250188/250188/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-volym-10-liter-utan-gangad-roranslutning-250190/250190/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-volym-20-liter-utan-gangad-roranslutning-250191/250191/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-volym-30-liter-utan-gangad-roranslutning-250193/250193/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-volym-5-liter-med-gangad-roranslutning-250195/250195/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-volym-10-liter-med-gangad-roranslutning-250196/250196/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-volym-20-liter-med-gangad-roranslutning-250197/250197/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-med-stor-oppning-volym-30-liter-med-gangad-roranslutning-250198/250198/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/literskala-for-paklistring-for-5-liters-behallare-med-stor-oppning-250200/250200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/literskala-for-paklistring-for-10-liters-behallare-med-stor-oppning-250201/250201/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/literskala-for-paklistring-for-20-liters-behallare-med-stor-oppning-250202/250202/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/literskala-for-paklistring-for-30-liters-behallare-med-stor-oppning-250203/250203/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


För beställning ring: 036-39 56 60

FALCON säkerhetsbehållare
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Transportera, förvara, tappa av, fylla om, dosera och rengöra – det är vardagen hos många företag och verkstäder. Det är en utmaning att alltid vara uppmärksam 
och noggrann när man hanterar kemikalier. Falcon-produkter skyddar och ger en optimal säkerhet vid hantering av till exempel brandfarliga vätskor, syror och även 
baser. Förebygg olyckor och skydda personalen och företaget med säkerhetsbehållare från Falcon. Falcon, som är ett av DENIOS märken, kan uppfylla dessa krav 
på bästa sätt tack vare att DENIOS är ledande på marknaden för förvaring och hantering av kemikalier.

Förvaring, avtappning och dosering
När man hanterar kemikalier dagligen är det särskilt viktigt att fokusera 
på säkerheten. Med säkerhetskannor och -dunkar från Falcon får du ett 
väl beprövat säkerhetskoncept som testats redan i konstruktionsfasen. 
Findoseringskranar som öppnas och stängs lätt, skyddsringar som skyddar 
mot mekaniska skador eller bifogade dekaler med säkerhetssymboler är bara 
några av fördelarna.

Rengöring av smådelar och ytor
Ofta behöver man använda brandfarliga eller frätande vätskor för 
rengöringsarbeten. Därför är det viktigt att alltid hantera sådana 
vätskor säkert och även sparsamt. Med stora dopptankar, kompakta 
komponenttvättar, sprayflaskor och vätningskannor från Falcon får du ett väl 
beprövat behållarsystem som tar hänsyn till de här aspekterna och mycket 
mer.

... och ännu mer Falcon
Förutom behållare behövs även andra produkter för säker hantering av 
kemikalier. När man använder vätskor finns det alltid rester kvar som kan 
bilda förorenade blandningar eller liknande som måste hanteras eller 
behandlas varsamt. Falcon erbjuder en lösning med särskilda trattar för 
säker påfyllning av sådana vätskor i till exempel fat eller IBC.

3

Rådgivning Letar du efter en lösning för en särskild eller avancerad tillämpning? Dra nytta av våra experters omfattande 
kunskaper och kontakta DENIOS rådgivning.

se sidan
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www.denios.se/shop

Findoseringskran 
i rostfritt stål för 
exakt vätskedo-
sering

KUNDFAVORIT

Material stål Rostfritt stål

volym 1 l 2 l 5 l 1 l 2 l 5 l

Säkerhetskanna med skruvlock

Mått Ø x H [mm] 132 x 181 158 x 226 178 x 336 132 x 181 158 x 226 178 x 336
Beställningsnummer 187-522-JY 187-523-JY 187-524-JY 203-965-JY 203-966-JY 203-967-JY
Säkerhetskanna med fi ndoseringskran

Mått Ø x H [mm] 132 x 215 158 x 260 178 x 370 132 x 215 158 x 260 178 x 370
Beställningsnummer 188-951-JY 188-952-JY 188-953-JY 204-058-JY 204-059-JY 204-060-JY

Kannor FALCON 

     

W För säker lagring av brandfarliga och frätande vätskor

FALCON säkerhetskannor av stål och rostfritt stål med skruvlock

W För säker distribution och enkel dosering av brandfarliga och frätande vätskor

FALCON säkerhetskannor av stål och rostfritt stål med fi ndoseringskran

W Med påskruvbar findosering av rostfritt stål 1.4301, inkl. avluftning och kemikaliebeständig PTFE-tätning
W Optimalt skydd mot flammor tack vare integrerad flamspärr (kan tas ut för t.ex. rengöring)
W Ergonomiskt handtag för säker hantering
W Skyddande plastring skyddar den robusta kannan mot skador
W Inkl. flerspråkiga säkerhetsdekaler för innehållsmärkning enligt GHS

W Även lämplig för intern transport
W Skruvlock (oförlorbart) med övertrycksventil och kemikaliebeständig PTFE-tätning
W Optimalt skydd mot flammor tack vare integrerad flamspärr (kan tas ut för t.ex. rengöring)
W Ergonomiskt handtag för säker hantering
W Skyddande plastring skyddar den robusta kannan mot skador
W Inkl. flerspråkiga säkerhetsdekaler för innehållsmärkning enligt GHS

https://www.denios.se/sakerhetskanna-stal-med-skruvlock-forzinkad-och-gullackerad-1-liter-187522/187522/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanna-stal-med-skruvlock-forzinkad-och-gullackerad-2-liter-187523/187523/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanna-stal-med-skruvlock-forzinkad-och-gullackerad-5-liter-187524/187524/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanna-av-rostfritt-stal-1-l-med-skruvlock-ganga-g1-1-4-och-overtrycksventil-203965/203965/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanna-av-rostfritt-stal-2-l-med-skruvlock-ganga-g1-1-4-och-overtrycksventil-203966/203966/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanna-av-rostfritt-stal-5-l-med-skruvlock-ganga-g1-1-4-och-overtrycksventil-203967/203967/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/findoseringskanna-av-stal-med-findoseringskran-volym-1-liter-gul-188951/188951/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/findoseringskanna-av-stal-med-findoseringskran-volym-2-liter-gul-188952/188952/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/findoseringskanna-av-stal-med-findoseringskran-volym-5-liter-gul-188953/188953/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanna-av-rostfritt-stal-1-l-med-findoseringskran-och-ganga-g1-1-4-204058/204058/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanna-av-rostfritt-stal-2-l-med-findoseringskran-och-ganga-g1-1-4-204059/204059/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanna-av-rostfritt-stal-5-l-med-findoseringskran-och-ganga-g1-1-4-204060/204060/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


volym 1,0 2,0

FALCON PE-säkerhetskannor med skruvlock

Utvändiga mått B x D x H [mm] 100 x 150 x 200 100 x 150 x 280
Beställningsnummer 263-211-JY 263-212-JY
FALCON PE-säkerhetskannor med fi ndoseringskran

Utvändiga mått B x D x H [mm] 100 x 150 x 230 100 x 150 x 310
Beställningsnummer 263-213-JY 263-214-JY
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Skruvlock av rostfritt stål 1.4301 med 
kemikaliebeständig PTFE-packning
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FALCON säkerhetskannor av polyeten (PE) 
med skruvlock
W Säker lagring av vätskor, t.ex. syror eller baser
W Passar för intern transport
W Tåliga, kemiskt beständiga behållare av HDPE
W Skruvlock av rostfritt stål 1.4301 med kemikaliebeständig PTFE-packning
W Ergonomiskt handtag för säker hantering
W Inkl. flerspråkiga säkerhetsdekaler för innehållsmärkning enligt GHS

FALCON säkerhetskannor av polyeten (PE) 
med fi ndoseringskran

Findoseringskran med 
ventil av rostfritt stål
Behovsanpassad påfyllning 
även i smalare öppningar
Bekväm manöverspak
PTFE-tätning med hög 
kemikaliebeständighet

W Säker avtappning och dosering av vätskor, t.ex. syror eller baser
W Tåliga, kemiskt beständiga behållare av HDPE
W Med findoseringskran i rostfritt stål som kan skruvas loss 1.4301, inkl. ventilation 

och kemikaliebeständig PTFE-packning
W Ergonomiskt handtag för säker hantering
W Inkl. flerspråkiga säkerhetsdekaler för innehållsmärkning enligt GHS

Ergonomiskt handtag
För säker hantering vid avtappning, 
lagring och transport
Ftabilt utförande

NYHET

NYHET Tåliga, kemiskt beständiga 
behållare av HDPE

BESTÄLL SAMTIDIGT

FALCON förzinkad ståltratt för 
FALCON säkerhetsbehållare

Findoseringskran FALCON  
i rostfritt stål

Robust uppsamlingskärl med ergonomiska 
handtag, pip och praktisk avläggningsyta 
för locket, volym 45 liter, mått B x H (mm) 
728 x 200
Artikelnr 270-601-JY

Barriärring, Ø 400 mm, 
som skydd mot spillda 
vätskor på t.ex. 
laboratoriebord

Kannor FALCON 

För beställning ring: 036-39 56 60

Tillbehör FALCON ståltratt, förzinkad FALCON tratt av rostfritt stål
FALCON-fi ndoseringskran för 

behållare av stål och rostfritt stål

Beställningsnummer 187-536-JY 187-534-JY 256-581-JY

Uppsamlingskärl för kannor och 
dunkar pro-line av polyeten (PE)

se sidan

61

https://www.denios.se/kanna-falcon-av-polyeten-pe-med-skruvlock-1-liter-263211/263211/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kanna-falcon-av-polyeten-pe-med-skruvlock-2-liter-263212/263212/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kanna-falcon-av-polyeten-pe-med-findoseringskran-1-liter-263213/263213/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kanna-falcon-av-polyeten-pe-med-findoseringskran-2-liter-263214/263214/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibelt-uppsamlingskarl-10300200101146/270601/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staltratt-for-sakerhetsbehallare-forzinkad-stod-23-mm-langd-95-mm-pafyllningsoppning-138-mm-187536/187536/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tratt-i-rostfritt-stal-for-sakerhetsbehallare-stod-23-mm-langd-95-mm-pafyllningsoppning-138-mm-187534/187534/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/findoseringskran-av-rostfritt-stal-med-ventil-g-1-1-4-256581/256581/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

W för brandfarliga och frätande kemikalier
W Findoseringskran av rostfritt stål med bekväm 

manöverspak gör att man även kan fylla på i mycket 
små behållare

W Högkvalitativ behållare av rostfritt stål (1.4301) eller förzinkat 
stål med beläggning i signalgult

W Luftningsventil för en jämn och snabb avtappning
W Tätningar av NBR
W extra stabilt och platsbesparande utförande
W inkl. klisterdekal med varningssymboler och -hänvisningar

W För brandfarliga och frätande ämnen
W UN-godkänd för transport av flytande ämnen i 

förpackningsgrupperna I, II och III

W Högkvalitativ behållare av rostfritt stål (1.4301) eller förzinkat 
stål med beläggning i signalgult

W Luftningsventil för jämn och snabb tömning
W Som standard med flexibelt utloppsrör av plast (Ø ca 20 mm)
W Tätningar av NBR
W Mycket stabilt och platsbesparande utförande
W Inkl. klisterdekal med varningssymboler och hänvisningar

Lagring med monterad kran är möjligt, 
behållaren passar på alla hyllor

Små mängder av brandfarliga och 
frätande ämnen kan tappas av och 
transporteras säkert.

exakt tappning tack vare 
inbyggd ventilationsventil
exakt tappning tack vare 

FALCON säkerhetsdunk med avtappningskran

Material stål Rostfritt stål
volym [l] 10 20 10 20
Mått utvändigt L x B x H [mm] 445 x 170 x 280 445 x 170 x 470 445 x 170 x 280 445 x 170 x 470
Beställningsnummer 242-250-JY 242-251-JY 242-252-JY 242-253-JY

FALCON säkerhetsdunk med transportgodkännande

Material stål Rostfritt stål
volym [l] 10 20 10 20
Mått utvändigt L x B x H [mm] 340 x 170 x 280 340 x 170 x 470 340 x 170 x 280 340 x 170 x 470
Beställningsnummer 235-307-JY 235-308-JY 180-687-JY 180-688-JY

FALCON säkerhetsbehållare

FALCON säkerhetsdunk med 
transportgodkännande

Säkerhetsdunk FALCON av stål och 
rostfritt stål med fi ndoseringskran

https://www.denios.se/sakerhetsdunk-falcon-av-stal-malad-med-findoseringskran-10-liter-242250/242250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsdunk-falcon-av-stal-malad-med-findoseringskran-20-liter-242251/242251/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanna-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-10-l-falcon-242252/242252/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanna-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-20-l-falcon-242253/242253/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-un-godkand-for-transport-med-skruvlock-och-sprundhal-for-utlopp-gul-10-l-235307/235307/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-un-godkand-for-transport-med-skruvlock-och-sprundhal-for-utlopp-gul-20-l-235308/235308/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bransledunk-av-rostfritt-stal-hallpip-10-liter-180687/180687/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-un-godkand-for-transport-rostfritt-stal-volym-20-liter-180688/180688/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances 
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses 
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité. 
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un 
endroit bien visible du récipient.

You are required by law to label your hazardous materials. 
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and 
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the 
label in a clearly visible location to the container.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los 
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la 
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la 
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible 
del recipiente.
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FALCON säkerhetsbehållare med fi ndoseringskran

Material Rostfritt stål stål
volym [l] 20 10 5 20 10 5
Mått stomme B x D x H [mm] 308 x 528 x 271 244 x 428 x 241 244 x 428 x 169 308 x 528 x 271 244 x 428 x 241 244 x 428 x 169
Beställningsnummer 235-306-JY 235-305-JY 235-304-JY 235-303-JY 235-302-JY 235-301-JY

FALCON säkerhetsbehållare med transportgodkännande

Material stål Rostfritt stål
volym [l] 5 10 20 5 10 20
Mått utvändigt L x B x H [mm] 408 x 244 x 114 408 x 244 x 186 508 x 308 x 216 408 x 244 x 114 408 x 244 x 186 508 x 308 x 216
Beställningsnummer 235-289-JY 235-290-JY 235-292-JY 235-293-JY 235-296-JY 235-297-JY

FALCON säkerhetsbehållare

FALCON säkerhetsbehållare med fi ndoseringskran

Rostfritt stål, 20 literRostfritt stål, 5 liter Stål, 10 liter

Stål, 5 liter Rostfritt stål, 10 liter Stål, 20 liter

W För brandfarliga och frätande kemikalier
W UN-godkännande för transport av flytande ämnen i 

förpackningsgrupperna I, II och III

FALCON säkerhetsbehållare med transportgodkännande

W Högkvalitativ behållare av rostfritt stål (1.4301) eller förzinkat stål 
med beläggning i signalgult

W Luftningsventil för en jämn och snabb tömning
W Tätningar av NBR
W Bekväm att bära med generöst handtag
W Platssparande form med maximal stabilitet
W Skydd mot skador tack vare en skyddsring runtom
W Inkl. klisterdekal med varningssymboler och -hänvisningar

W Högkvalitativ behållare av rostfritt stål (1.4301) eller förzinkat 
stål med beläggning i signalgult

W Flammspärren som ingår som standard förhindrar att flammor 
slår igenom och därmed att behållarens innehåll antänds

W Automatisk ventilation vid manövrering av findoseringskranen 
för en exakt dosering

W Platssparande form med maximal stabilitet
W Tätningar av NBR
W Skydd mot skador tack vare en skyddsring som löper runt om
W Inkl. klisterdekal med varningssymboler och -hänvisningar

W För brandfarliga och frätande vätskor
W Findoseringskran av rostfritt stål med bekväm 

manöverspak gör att man även kan fylla på i mycket 
små öppningar

För beställning ring: 036-39 56 60

Alla behållare levereras med 
en säkerhetsdekal på fl era 
språk som anger innehållet med 
farosymboler enligt GHS.

Behållare med fi ndoseringskran 
är utrustade med fl amspärr 
som standard

https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-rostfritt-stal-med-findoseringskran-20-liter-235306/235306/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-rostfritt-stal-med-findoseringskran-10-liter-235305/235305/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-rostfritt-stal-med-findoseringskran-5-liter-235304/235304/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-rostfritt-stal-med-findoseringskran-20-liter-235303/235303/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-rostfritt-stal-med-findoseringskran-10-liter-235302/235302/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-rostfritt-stal-med-findoseringskran-5-liter-235301/235301/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-stal-med-skruvlock-gul-5-liter-235289/235289/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-stal-med-skruvlock-gul-10-liter-235290/235290/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-stal-med-skruvlock-gul-20-liter-235292/235292/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-5-liter-235293/235293/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-10-liter-235296/235296/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsbehallare-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-20-liter-235297/235297/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

FALCON avtappningskannor LubriFlex

FALCON avtappningskannor LubriFlex av polyeten (PE)

W med stabila grepp för ergonomisk hantering
W inklusive 2 påskruvbara utlopp i olika storlekar, 18 skrivbara dekaler i 9 signalfärger 

och en säkerhetsetikett på flera språk för innehållsidentifiering enligt GHS
W levereras med 2, 5 eller 10 liters volym

Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances 
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses 
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité. 
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un 
endroit bien visible du récipient.

You are required by law to label your hazardous materials. 
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and 
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the 
label in a clearly visible location to the container.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los 
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la 
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la 
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible 
del recipiente.

W säker, ren och smidig dosering av vätskor i verksamheten
W Resistent, kemikaliebeständig och UV-stabiliserad behållare

Med lång och kort påskruvbar pip.

Färgade, skrivbara etiketter för märkning av 
medier och användningsområden.

Med liter skala för nivåkontroll.

Ergonomiskt grepp med 
integrerad luftningsventil.

Alla behållare levereras med en 
säkerhetsdekal på fl era språk som 
anger innehållet med farosymboler 
enligt GHS.
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volym [l] 2 5 10

Utvändiga mått B x D x H [mm] 140 x 413 x 316 173 x 413 x 416 260 x 413 x 523
Beställningsnummer 243-460-JY 243-461-JY 243-462-JY

FALCON avtappningskannor LubriFlex

För beställning ring: 036-39 56 60

FALCON avtappningskanna LubriFlex med lång pip - säkerställer säker avtappning även 
på svåråtkomliga ställen.

FALCON avtappningskannor LubriFlex med stor öppning för bekväm och säker påfyllning

Avtappningskanna FALCON LubriFlex, tillgängliga i storlekarna 2, 5 och 10 liter, var och en inklusive 18 självhäftande etiketter i signalfärger för tydlig märkning

Uppsamlingskärl för kannor 
och dunkar, för alla behov se sidan

60

https://www.denios.se/kanna-av-polyeten-hdpe-falcon-lubriflex-med-utbytbar-pip-2-liter-243460/243460/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kanna-av-polyeten-hdpe-falcon-lubriflex-med-utbytbar-pip-5-liter-243461/243461/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kanna-av-polyeten-hdpe-falcon-lubriflex-med-utbytbar-pip-10-liter-243462/243462/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Lock, övertrycksventil Lock, transportgodkännande

volym [l] 5 10 20 5 10 20
Mått utvändigt L x B x H [mm] 200 x 130 x 310 280 x 130 x 380 340 x 175 x 470 200 x 130 x 310 280 x 130 x 380 345 x 175 x 470
UN-godkännande – – – 3A1/X1.6/300... 3A1/X1.6/300... 3A1/X2.0/300...
Beställningsnummer 117-335-JY 117-338-JY 117-340-JY 117-351-JY 117-352-JY 117-353-JY

476
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www.denios.se/shop

BESTÄLL SAMTIDIGT

Utförande Findoseringskran Påfyllningskran, ventilation

volym [l] 5 10 20 5 10 20
Mått utvändigt L x B x H [mm] 200 x 130 x 310 280 x 130 x 380 345 x 175 x 470 200 x 130 x 310 280 x 130 x 380 345 x 175 x 470
Beställningsnummer 117-341-JY 117-342-JY 117-344-JY 117-327-JY 117-331-JY 117-332-JY

volym [l] 5 10 20

Mått utvändigt L x B x H [mm] 329 x 152 x 251 329 x 172 x 341 381 x 301 x 433
Beställningsnummer 243-134-JY 243-135-JY 243-136-JY

Säkerhetsbehållare

Tratt av rostfritt stål 
med vinklat rörutlopp
Till de rostfria dunkarna finns 
som tillbehör en speciell tratt 
med vinklat rörutlopp. På 
så sätt kan dunkarna alltid 
fyllas säkert

Dunk i rostfritt stål, 10 liter, med 
avtappningskran och ventilation

Dunk i rostfritt stål, 5 liter, med 
fi ndoseringskran

Dunk i rostfritt stål, 20 liter, med 
skruvlock och övertrycksventil

Artikelnr 129-113-JY

Dunk för urealösning
W Tillverkad i plast för livsmedel, speciellt konstruerad för 

transport av vattenhaltig AdBlue, AUS 32
W Flexibelt utloppsrör med integrerad luftning
W Utloppsröret förvaras i behållaren och skyddas därmed mot 

förorening och förlust
W Locket har förankringsband som skydd mot förlust

W För avtappning, transport och distribution av brandfarliga vätskor
W Lämplig för transport av brandfarliga vätskor på allmän väg
W Dunk av rostfritt stål i hög kvalitet med PTFE-tätning
W Med skruvlock eller självstängande findoserings- resp. avtappningskran
W Explosionsskyddad med hjälp av övertrycksventil och flamgenomslagsskydd
W Tättslutande, förankrat skruvlock

Säkerhetsdunk av rostfritt stål

Artikelnr 117-340-JYArtikelnr 117-331-JYArtikelnr 117-341-JY

https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-och-overtrycksventil-volym-5-liter-117335/117335/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-och-overtrycksventil-volym-10-liter-117338/117338/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-och-overtrycksventil-volym-20-liter-117340/117340/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-volym-5-liter-117351/117351/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-volym-10-liter-117352/117352/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-volym-20-liter-117353/117353/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-findoseringskran-volym-5-liter-117341/117341/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-findoseringskran-volym-10-liter-117342/117342/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-findoseringskran-volym-20-liter-117344/117344/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-och-ventilation-volym-5-liter-117327/117327/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-och-ventilation-volym-10-liter-117331/117331/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-och-ventilation-volym-20-liter-117332/117332/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ad-blue-dunk-av-plast-volym-5-liter-243134/243134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ad-blue-dunk-av-plast-volym-10-liter-243135/243135/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ad-blue-dunk-av-plast-volym-20-liter-243136/243136/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-findoseringskran-volym-5-liter-117341/117341/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-och-ventilation-volym-10-liter-117331/117331/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dunk-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-och-overtrycksventil-volym-20-liter-117340/117340/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 10 25

Mått Ø x H [mm] 260 x 330 315 x 540
UN-godkännande 1A1/X2/400.. 1A1/X1.6/400..
Beställningsnummer 256-779-JY 117-357-JY

Utförande Skruvkoppling Doseringskran Påfyllningskran Påfyllningskran och nivåindikator

volym [l] 10 25 50 10 10 25 50 10 25 50
Mått Ø x H [mm] 260 x 330 315 x 540 365 x 600 260 x 340 260 x 330 315 x 540 365 x 600 260 x 330 315 x 540 365 x 600
Beställningsnummer 119-587-JY 119-591-JY 117-346-JY 117-219-JY 117-223-JY 117-347-JY 117-349-JY 125-487-JY 117-359-JY 117-360-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

 W Till alla stående säkerhetskärl finns 
lämpliga trattar. På så sätt kan 
behållarna alltid fyllas på säkert.

Tratt av rostfritt stål för stående 
säkerhetskärl

Säkerhetsbehållare

 Artikelnr 254-834-JY

1 1/2" avtappningskran av rostfritt stål, 
Artikelnr 117-328-JY

Säkra transportbehållare av rostfritt stål

Stående säkerhetskärl, 25 liter, med 
självstängande avtappningskran och 
nivåindikering,

Stående säkerhetskärl, 50 Liter, med 
självstängande avtappningskran

Stående säkerhetskärl, 10 liter, med 
skruvlock

Stående säkerhetskärl, 10 liter, med 
självstängande findoseringskran och extra 
ventilation vid dosering

Artikelnr 129-117-JY

Lagerbock av rostfritt stål för 
liggande lagring.

Till alla stående säkerhetskärl finns lämpliga trattar. 
På så sätt kan behållarna alltid fyllas på säkert.

Säkra transportbehållare av rostfritt stål

 W Med PTFE-packning
 W Med flamspärr
 W Förankrat skruvlock

 W För distribuering samt enkel och säker dosering av kemikalier
 W Med PTFE-packning
 W Med förankrat skruvlock, 3/4“ tappkran med tryckutjämning och nivåindikator
 W Av rostfritt stål med uttagbar flamspärr
 W Med handtag för enkel transport

För beställning ring: 036-39 56 60

Artikelnr 117-359-JY Artikelnr 117-349-JYArtikelnr 119-587-JY Artikelnr 117-219-JY

https://www.denios.se/transportbehallare-av-rostfritt-stal-volym-10-liter-256779/256779/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportbehallare-av-rostfritt-stal-volym-25-liter-117357/117357/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-volym-10-liter-119587/119587/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-volym-25-liter-119591/119591/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-volym-50-liter-117346/117346/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-doseringskran-volym-10-liter-117219/117219/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-3-4-volym-10-liter-117223/117223/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-3-4-volym-25-liter-117347/117347/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-3-4-volym-50-liter-117349/117349/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-karl-med-nivaindikering-volym-10-liter-125487/125487/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-3-4-och-och-nivaindikering-volym-25-l-117359/117359/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfr-stal-med-avtappningskran-3-4-och-och-nivaindikering-vol-50-l-117360/117360/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-skruvlock-volym-10-liter-119587/119587/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-doseringskran-volym-10-liter-117219/117219/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-3-4-och-och-nivaindikering-volym-25-l-117359/117359/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staende-sakerhetskarl-av-rostfritt-stal-med-avtappningskran-3-4-volym-50-liter-117349/117349/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Den höga energidensiteten i litiumjonbatterier och den allt 
vanligare användningen av dessa på alla områden leder 
även till större risker. Förvarings- och karantänbehållarna 
är en praktisk lösning som kan användas direkt. Kan 
användas inomhus och utomhus
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Säkert förvaringssystem och karantänbehållare för förvaring av litiumjonbatterier. Kan även användas för svårt skadade 
batterier. De dubbla metallväggarna är fyllda med PyroBubbles®.  Batterier eller knappceller, även förpackade i lådor, kan 
snabbt förvaras i behållaren

Transportlåda för litiumjonbatterier, förzinkat stål, 
fyllnadsmaterial PyroBubbles®

W Enkel och säker lösning för förvaring av litiumjonbatterier. Kan även 
användas som karantänbehållare för defekta och skadade litiumjonbatterier

W Batterier eller knappceller i lådor, lösa eller i andra förpackningar kan 
snabbt förvaras. Lämplig för förvaring av intakta eller skadade batterier

W De dubbla, förzinkade metallväggarna är fyllda med PyroBubbles® och är en 
säker förvaringsplats för karantänbehållare. Därmed hålls det nödvändiga 
avståndet mellan batterierna och utsidan blir inte för varm om termisk 
rusning uppstår.

W Vid termisk rusning i batterierna är omgivningen skyddad
W Maximal säkerhet, enkel och praktisk hantering
W Även locket är skyddat med PyroBubbles®

W Batterierna skyddas även mot påverkan utifrån
W Behållarna behöver då inte placeras i ett separat, brandskyddat område
W Litiumjonbatterier är farligt gods och måste hanteras enligt gällande 

föreskrifter
W Den höga energidensiteten i litiumjonbatterier och den allt vanligare 

användningen av dessa på alla områden leder även till större risker 
(transportskador, risk för självantändning, produktionsskador osv.)

W För närvarande finns det inga regler för typgodkännanden. Följ gällande 
bestämmelser för förvaring av litiumjonbatterier

W Behållaren kan låsas med valfria hänglås 

STORSÄLJARE

Typ 90 220 280 520

Utvändiga mått B x D x H [mm] 805 x 605 x 800 1216 x 805 x 800 1216 x 1006 x 800 1682 x 1479 x 902
Invändiga mått B x D x H [mm] 563 x 413 x 395 1013 x 563 x 395 1013 x 743 x 373 1247 x 1047 x 400
Maxlast farligt gods  [kg] 200 400 400 400
Max. bruttovikt [kg] 331 617 651 968
volym [l] 92 226 281 521
Beställningsnummer 272-946-JY 272-947-JY 272-948-JY 272-949-JY

De dubbla, förzinkade metallväggarna är 
fyllda med PyroBubbles®

Litiumbatteri transportlådor och behållare

www.denios.se/shop

Den förzinkade behållaren kan även 
placeras utomhus och låsas med ett 
hänglås (säljs separat)

https://www.denios.se/transportlada-for-litiumjonbatterier-91-8-l-forzinkat-stal-fyllnadsmaterial-pyrobubblesr-272946/272946/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportlada-for-litiumjonbatterier-225-3-l-forzinkat-stal-fyllnadsmaterial-pyrobubblesr-272947/272947/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportlada-for-litiumjonbatterier-280-7-l-forzinkat-stal-fyllnadsmaterial-pyrobubblesr-272948/272948/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportlada-for-litiumjonbatterier-521-l-forzinkat-stal-fyllnadsmaterial-pyrobubblesr-272949/272949/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 261-759-JYwww.denios.se/shop

Fler modeller hittar du 
online i shopen!

Typ S-Box X1. S-Box X2. M-Box X1. M-Box X2. XXL-Box.

Utrustning 4 papperssäckar PyroBubbles 6 papperssäckar PyroBubbles 10 papperssäckar 
PyroBubbles

16 papperssäckar 
PyroBubbles

50 papperssäckar 
PyroBubbles

Utvändiga mått B x D x H [mm] 799 x 599 x 734 799 x 599 x 1114 1199 x 799 x 792 1199 x 799 x 1252 2500 x 1484 x 1029
Invändiga mått B x D x H [mm] 676 x 476 x 580 676 x 476 x 960 1076 x 676 x 640 1076 x 676 x 1100 2376 x 1356 x 808
Maxlast farligt gods  [kg] 66 110 155 360 400
Max. bruttovikt [kg] 160 240 350 630 1212
volym [l] 187 309 466 800 2603
Beställningsnummer 261-759-JY 261-760-JY 261-761-JY 261-762-JY 261-763-JY

Transportlåda litiumbatteri

UN-godkänd transportbox av rostfritt stål för defekta batterier 
och li-jon-batterier, som klassas som farligt gods vid transport.

PROFFSUTRUSTNING

För förvaring och transport enligt ADR 376 Farligt gods, 
för skadade, defekta (förpackningsanvisning P 908 och 
LP 904) och litiumjonbatterier som utgör risk vid transport 
(förpackningsanvisning P 911 och LP 906)

inside!

För beställning ring: 036-39 56 60

Gaff elfi ckor, tryckventiler och spännlås ger 
bekväm hantering och säkerhet

Temperaturerna på ytterväggarna håller sig 
långt under 100 °C, även under och efter 
termisk rusnbing i batteriet

https://www.denios.se/search?query=261759
https://www.denios.se/search?query=261759
https://www.denios.se/search?query=261760
https://www.denios.se/transportlada-m-box-x1-for-litium-jon-batterier-metall-volym-466-l-pyrobubblesr-fyllmedel-261761/261761/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=261762
https://www.denios.se/search?query=261763
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Typ XS-BOX 1 Basic. XS-BOX 2 Basic S-BOX 1 Basic S-BOX 2 Basic

Utrustning 24 PE-kuddar PyroBubbles 30 PE-kuddar PyroBubbles 62 PE-kuddar PyroBubbles 100 PE-kuddar PyroBubbles
Utvändiga mått B x D x H [mm] 400 x 300 x 235 400 x 300 x 285 600 x 400 x 295 600 x 400 x 441
Invändiga mått B x D x H [mm] 360 x 260 x 195 360 x 260 x 245 556 x 356 x 276 556 x 356 x 422
Maxlast farligt gods  [kg] 9 8 33 28
Max. bruttovikt [kg] 13 13 45 45
volym [l] 18 23 56 84
Beställningsnummer 261-764-JY 261-766-JY 261-768-JY 261-770-JY

Typ S-BOX 1 Advanced. S-BOX 2 Advanced. XS-BOX Advanced. XS-BOX 2 Advanced.

Utrustning Metallkorg, 1 papperssäck PyroBubbles Metallkorg, 2 papperssäckar PyroBubbles Metallkorg, 1 papperssäck PyroBubbles Metallkorg, 1 papperssäck PyroBubbles
Utvändiga mått B x D x H [mm] 600 x 400 x 295 600 x 400 x 441 400 x 300 x 235 400 x 300 x 285
Invändiga mått B x D x H [mm] 492 x 292 x 196 492 x 292 x 341 298 x 198 x 135 297 x 195 x 190
Maxlast farligt gods  [kg] 30 24 7 6
Max. bruttovikt [kg] 45 45 13 13
volym [l] 28 49 8 11
Beställningsnummer 261-769-JY 261-771-JY 261-765-JY 261-767-JY

Transportlåda litiumbatteri

www.denios.se/shop

UN-godkänt för transport av defekta batterier och li-jon-batterier, som klassas som farligt 
gods, tillverkat av plast

Transportbehållare med PyroBubbles® i 700 ml polyetenpåsar

Transportbehållare med metallkorg, PyroBubbles® i separat papperssäck

Säkerhetssystem för förvaring och transport av skadade och defekta litiumjonbatterier enligt gällande regler. Säkerhetssystem för transport 
av inte skadade och icke defekta litiumjonbatterier i återvinningssyfte enligt gällande regler.

Den kundanpassade, pulverlackerade metallkorgen ger 
ett avstånd på 3 cm till innerkanten av transportboxen. 
Batterierna kan enkelt tas ut med korgen.

https://www.denios.se/transportlada-xs-box-1-basic-for-litium-jon-batterier-plast-volym-18-l-pyrobubblesr-fyllmedel-261764/261764/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportlada-litium-jon-batterier-volym-23-l-xs-box-2-basic-fyllmedel-pyrobubblesr-261766/261766/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportlada-s-box-1-basic-for-litium-jon-batterier-plast-volym-56-l-pyrobubblesr-fyllmedel-261768/261768/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportlada-s-box-2-basic-for-litium-jon-batterier-plast-volym-84-l-pyrobubblesr-fyllmedel-261770/261770/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lithium-ion-battery-transport-box-in-pp-28-l-s-box-1-advanced-filling-pyrobubblesr-261769/261769/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportlada-litium-jon-batterier-volym-49-l-s-box-2-advanced-av-pp-fyllmedel-pyrobubblesr-261771/261771/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lithium-ion-battery-transport-box-in-pp-8-l-s-box-1-advanced-filling-pyrobubblesr-261765/261765/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lithium-ion-battery-transport-box-in-pp-11-l-xs-box-2-advanced-filling-pyrobubblesr-261767/261767/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ M-BOX Advanced.

Utrustning Metallkorg, 12 papperssäckar PyroBubbles
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1230 x 1030 x 835
Invändiga mått B x D x H [mm] 966 x 766 x 404
Maxlast farligt gods  [kg] 292
Max. bruttovikt [kg] 456
volym [l] 299
Beställningsnummer 261-772-JY
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Innehåll 12,5 kg säck PyroBubbles 50 st. kuddar a 700 ml PyroBubbles 250 kg Big Bag PyroBubbles

Beställningsnummer 265-741-JY 265-740-JY 265-742-JY

Här hittar du 
släckningsmedlet 
PyroBubbles® till 
transportbehållare som 
fyllningsmaterial eller 
påfyllning.

INNOVATION
Artikelnr 261-772-JY

Transportlåda litiumbatteri

Släckmedel PyroBubbles® för fasta och fl ytande brandfarliga ämnen.
PyroBubbles® är ofarlig för vattendragen och livsmedelsgodkänd. Det innehåller bara några få vattenlösliga komponenter. pH-värdet ligger 
mellan 7 och 9 (tillåtna gränsvärden enligt dricksvattenförordningen 6,5–9,5). Detta värde motsvarar en tvållösning för normal handtvätt 
och kan följaktligen betraktas som neutralt. Den totala mängden lösliga salter förändrar vattnets ledningsförmåga betydligt mindre än den 
normala mineralhalten i kranvatten. Ledningsförmåga <150 μS/cm (tillåtet gränsvärde enligt dricksvattenförordningen 1500 μS/cm).

Papperssäck 12, 5 kg.

Stor transportbehållare med metallkorg, 
PyroBubbles® i separata papperssäckar

Praktiska polyetenpåsar (700 ml)

För beställning ring: 036-39 56 60

Mer information hittar du i shoppen!
www.denios.se/shop

https://www.denios.se/search?query=261772
https://www.denios.se/pyrobubblesr-premium-i-papperssack-12-5-kg-for-forpackningsgrupp-i-stalbehallare-265741/265741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pyrobubblesr-pure-50-fyllnadskuddar-a-0-7-l-pe-pase-forpackningsgrupp-ii-plastbehallare-265740/265740/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pyrobubblesr-premium-big-bag-250-kg-for-forpackningsgrupp-i-stalbehallare-265742/265742/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=261772
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www.denios.se/shop

volym [l] 18 27 38 58 74

Mått stomme B x D x H [mm] 410 x 310 x 238 410 x 310 x 338 610 x 410 x 238 610 x 410 x 338 610 x 410 x 438
Invändiga mått B x D x H [mm] 371 x 271 x 216 371 x 271 x 316 571 x 371 x 215 571 x 371 x 315 571 x 371 x 415
UN-godkännande 4H2/Y25/S/15/D/BAM6107
Vikt [kg] 1,7 2,0 3,0 3,7 4,3
Beställningsnummer 174-006-JY 174-007-JY 174-008-JY 174-009-JY 174-010-JY

volym [l] 26 47 55 75

Mått stomme B x D x H [mm] 400 x 300 x 338 600 x 400 x 293 600 x 400 x 340 600 x 400 x 440
Invändiga mått B x D x H [mm] 358 x 258 x 280 558 x 358 x 235 558 x 258 x 320 558 x 358 x 320

UN-godkännande 4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

Vikt [kg] 3,0 3,8 5,0 5,5
Beställningsnummer 117-928-JY 117-930-JY 117-931-JY 117-932-JY

Transportbehållare för farligt gods

Återanvändbar behållare för 
transport av farligt gods, av 
purpurröd polypropen i 5 storlekar.

Transportbehållare för farliga 
ämnen med kraglock och 
praktiska låsclips.

Använd godkända universalbehållare för säker transport av farligt gods. De kompakta storlekarna och den testade utrustningen, bland annat 
med skumplastinlägg och handtag på sidorna, är mycket praktiska för många användningsområden, både vid transport, förvaring och logistik.

Transportbehållare för farligt gods, 28–75 liter

W Typgodkända och godkända ADR-transportlådor för fasta ämnen eller invändiga förpackningar (S-kodning)
W UN-godkänd (för transport av farligt gods)/för förpackningsgrupperna I, II och III/ med lock och spännlås 
W Med två slitstarka bärremmar på sidorna
W Skumplastinlägg av polypropen (PP) i lock och botten skyddar känsliga varor mot skador

Spännfästen och draghållfasta textilband 
garanterar att behållarna är ordentligt tillslutna 
även under transporten.

För säker transport av farligt gods som t.ex. färger och sprayburkar

Behållare för farliga ämnen, 18 till 74 liter

W UN-godkännande för förpackningsgrupperna II och III
W Med kraglock och fast monterad, praktisk stängning med metallklämma
W Staplingsbar
W Av slitstark polypropen

Skumplastinlägg av polypropen (PP) i lock och 
botten skyddar känsliga varor mot skador

https://www.denios.se/polypropylenbehallare-18-liter-sakerhetsspanne-av-metall-purpurrod-staplingsbar-174006/174006/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/polypropylenbehallare-27-liter-sakerhetsspanne-av-metall-purpurrod-staplingsbar-174007/174007/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/polypropylenbehallare-38-liter-sakerhetsspanne-av-metall-purpurrod-staplingsbar-174008/174008/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/polypropylenbehallare-58-liter-sakerhetsspanne-av-metall-purpurrod-staplingsbar-174009/174009/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/polypropylenbehallare-74-liter-sakerhetsspanne-av-metall-purpurrod-staplingsbar-174010/174010/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportbehallare-gb-40-26-for-farligt-gods-volym-26-liter-117928/117928/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportbehallare-gb-60-47-for-farligt-gods-volym-47-liter-117930/117930/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportbehallare-gb-60-55-for-farligt-gods-volym-55-liter-117931/117931/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportbehallare-gb-60-75-for-farligt-gods-volym-75-liter-117932/117932/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande godkänd för livsmedel elektriskt avledande

volym [l] 5,5 11,0 11,0
Mått Ø x H [mm] 237 x 208 293 x 245 268 x 268

UN-godkännande 1H2/Y7/S/.. 1H2/
Y12/S/.. 1H2/Y12/S/

Förpackningsenhet (förp.) 10 Styck 10 Styck 5 Styck
Beställningsnummer 251-246-JY 251-248-JY 251-297-JY

Utförande godkänd för livsmedel elektriskt avledande

volym [l] 30,0 30,0
Mått Ø x H [mm] 379 x 397 379 x 397
UN-godkännande 1H2/Y45/S/.. 1H2/Y37(Z45)/S/..
Beställningsnummer 251-255-JY 251-298-JY

volym [l] 170 250

Mått utvändigt L x B x H [mm] 600 x 400 x 880 600 x 600 x 890
UN-godkännande 1H2W/Y100/S/.. 1H2W/Y120/S/..
Beställningsnummer 151-338-JY 145-427-JY

Transportbehållare för farligt gods

Plasthink, 5,5 och 11 liter

Uppsamlings- och transportbehållare för kemikalier, 
170 och 250 liter

W Lämplig för t.ex. förbrukade trasor, olje- och kemikalieabsorbenter/-
granulat etc.

W Stabil behållare av polyeten med lock
W Lufttät förslutning genom tätningar av polyuretan och 

stabilt bygellås med särkingssplintar
W Lätt att transportera tack vare hjul av hårdplast och 

ergonomiskt skjuthandtag
W Kan staplas i 2 lager

Plasthink, 30 liter Antistatisk plasthink, 30 liter

Antistatisk plasthink, 11 liter

W Av tålig polypropen
W med metallram

För farligt fast gods i förpackningsgrupperna I eller II

W Med UN-godkännande
W godkänd för livsmedel
W Komfortabel öppnare med manipulationsskydd
W Av tålig polypropen
W Koniska – kan staplas i varandra

W Med UN-godkännande
W elektriskt avledande

W Med UN-godkännande
W elektriskt avledande
W Med ergonomiskt utformade, 

försänkta handtag
W Av tålig polypropen

W Med UN-godkännande
W godkänd för livsmedel
W Med ergonomiskt utformade, 

försänkta handtag
W Av tålig polypropen

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/un-hink-av-pp-vit-med-lock-och-plasthandtag-5-5-l-x-10-st-251246/251246/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/un-hink-av-pp-vit-med-lock-och-plasthandtag-11-l-x-10-st-251248/251248/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/elektriskt-ledande-plasthink-pp-un-svart-med-lock-11-liter-x-5-st-251297/251297/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/un-dunk-av-pp-30-l-vit-med-2-barhandtag-251255/251255/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hink-med-lock-30-liter-elektriskt-ledande-un-godkand-for-transport-svart-av-pp-251298/251298/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transport-och-samlingsbehallare-for-farligt-gods-med-un-godkannande-volym-170-liter-151338/151338/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transport-och-samlingsbehallare-for-farligt-gods-med-un-godkannande-volym-250-liter-145427/145427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 10 12

Mått Ø x H [mm] 265 x 265 290 x 260
Förpackningsenhet (förp.) 10 Styck 10 Styck
Beställningsnummer 180-844-JY 181-317-JY

volym [l] 9 12 17

Mått Ø x H [mm] 280 x 250 300 x 280 340 x 310
Förpackningsenhet (förp.) 10 Styck 10 Styck 10 Styck
Beställningsnummer 250-275-JY 250-276-JY 250-277-JY

volym [l] 12 20

Mått Ø x H [mm] 325 x 225 405 x 270
Förpackningsenhet (förp.) 10 Styck 10 Styck
Beställningsnummer 180-845-JY 180-846-JY

484
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www.denios.se/shop

volym [l] 10

Mått Ø x H [mm] 280 x 298
Beställningsnummer 180-842-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Lock 180-843-JY

Hink av förzinkat stål, 10 och 12 liter
W tidlös klassiker tillverkad i höghållfast stål
W korrosionsskyddad tack vare varmförzinkning
W Stabilt bärhandtag med upphängningspunkt
W förp. = 10 st

W För mycket höga hygienkrav

Hink av rostfritt stål, 10 liter

W Ergonomiskt format 
bärhandtag

W Integrerad mätskala
W Med bottenring
W mått utvändigt Ø x H (mm): 

300 x 298
W passande lock med 

ergonomiskt utformat handtag 
finns att få som tillbehör

Hink av återvunnen plast, 
12 och 20 liter

W Med integrerad mätskala
W Kant med hällpip
W Bärhandtag med upphängningspunkt
W Återvinningsbar
W förp. = 10 st

Plasthink med skala, 9–17 liter

W säker tömning via det breda utloppet
W robust bärhandtag av metall med plasthandtag
W av vit plast (PE) med integrerad innehållsskala (delning:) 1000 ml)
W förp. = 10 st

W Av återvunnen polyeten
W idealisk för transport, omtappning och blandning

Plasthink av återvunnen plast 
med 12 eller 20 liters volym.

www.denios.se/shop

Hink i plast, stål och rostfritt stål, 9 till 20 liter

https://www.denios.se/hink-forzinkad-10-liter-x-10-st-180844/180844/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hink-forzinkad-12-liter-x-10-st-181317/181317/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hink-av-polyeten-for-industri-vit-9-liter-x-10-st-250275/250275/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hink-av-polyeten-for-industri-vit-12-liter-x-10-st-250276/250276/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hink-av-polyeten-for-industri-vit-17-liter-x-10-st-250277/250277/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plasthink-av-atervunnen-polyeten-svart-12-liter-x-10-st-180845/180845/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plasthink-av-atervunnen-polyeten-svart-20-liter-x-10-st-180846/180846/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hink-av-rostfritt-stal-volym-10-liter-180842/180842/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-10-litershink-av-rostfritt-stal-180843/180843/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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3Laboratoriekärl

W För säker på- och omfyllning av kemikalier, oljor m.m.

Avtappningskannor av polyeten, 0,5 till 5 liter

Paketerbjudande:
bestående av avtappningskannor på 
vardera 1 liter, 2 liter och 5 liter

Kar för småbehållare i rostfritt stål, kan fås med 
eller utan handtag, lock fi nns som tillval.

Laboratorieskålar av polypropen (PP), 0,5–39 liter

består av vardera en 0,5 liters, en 
1,5 liters, en 3 liters och ett 10 liters 
laboratoriekar (se tabell för mått)

W Lämplig som uppsamlingskärl för miljöfarliga och frätande ämnen
W Experimentkar eller lagringsskål och uppläggningsskål för: Instrument, 

medicinska produkter, fototillbehör eller livsmedel
W Tillverkad av polypropen (PP), vit
W Korrosionsbeständig och resistent mot syra och bas
W Hög mekanisk belastningsförmåga, brottsäker och vridstyv
W Kan staplas utrymmessnålt i varandra
W Kraftig avrundad kant
W Finns som sats med 4 kar eller styckvis

W Kan staplas utrymmessnålt i varandra
W Korrosionsbeständig och resistent

Kärl för småbehållare av rostfritt stål (1.4301), storlekar 1,6 till 43 liter
W Idealisk för hantering av miljöfarliga ämnen
W Uppfyller hygienkraven för livsmedel
W staplas säkert och enkelt tack vare kanten runt om

volym [l] 0,5 1,5 3,0 10,0 21,0 39,0 –

Mått utvändigt L x B x H [mm] 230 x 180 x 42 310 x 250 x 65 370 x 310 x 75 520 x 420 x 120 634 x 534 x 140 846 x 648 x 160 520 x 420 x 120
Beställningsnummer 158-100-JY 158-104-JY 158-105-JY 158-107-JY 158-110-JY 158-113-JY 158-116-JY

volym [l] 1,0 2,0 5,0

Färg röd röd transparent
Utvändiga mått B x D x H (mm) 101 x 101 x 237 130 x 130 x 295 135 x 300 x 380
Beställningsnummer 117-408-JY 117-409-JY 117-410-JY

Kärl utan bygelhandtag

volym [l] 1,6 2,7 6,0 8,9 8,5 13,3 20,0 26,5 28,9 43,4
Mått utvändigt L x B x H [mm] 175 x 165 x 100 265 x 165 x 100 325 x 265 x 100 325 x 265 x 150 355 x 325 x 100 530 x 325 x 100 530 x 325 x 150 530 x 325 x 200 650 x 530 x 100 650 x 530 x 150
Beställningsnummer 180-982-JY 180-977-JY 180-964-JY 180-965-JY 180-958-JY 180-944-JY 180-945-JY 180-946-JY 180-942-JY 180-943-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Lock 180-984-JY 180-979-JY 180-967-JY 180-967-JY 180-960-JY 180-947-JY 180-947-JY 180-947-JY – –

Kärl med bygelhandtag

volym [l] 4,0 6,0 8,9 11,7 12,7 6,0 13,3 20,0 26,5
Mått utvändigt L x B x H 
[mm] 265 x 165 x 150 325 x 265 x 100 325 x 265 x 150 325 x 265 x 200 355 x 325 x 150 530 x 165 x 100 530 x 325 x 100 530 x 325 x 150 530 x 325 x 200

Beställningsnummer 180-980-JY 180-968-JY 180-969-JY 180-970-JY 180-962-JY 180-955-JY 180-948-JY 180-949-JY 180-950-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Lock 180-981-JY 180-971-JY 180-971-JY 180-971-JY 180-963-JY 180-957-JY 180-951-JY 180-951-JY 180-951-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/laboratorieskal-for-miljofarliga-fratande-amnen-volym-0-5-liter-158100/158100/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratorieskal-for-miljofarliga-fratande-amnen-volym-1-5-liter-158104/158104/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratorieskal-for-miljofarliga-fratande-amnen-volym-3-liter-158105/158105/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratorieskal-for-miljofarliga-fratande-amnen-volym-10-liter-158107/158107/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratorieskal-for-miljofarliga-fratande-amnen-volym-21-liter-158110/158110/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratorieskal-for-miljofarliga-fratande-amnen-volym-39-liter-158113/158113/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-med-laboratorieskalar-staplade-i-varandra-0-5-liter-1-5-liter-3-liter-och-10-liter-158116/158116/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningskanna-av-polyeten-pe-volym-1-liter-rod-117408/117408/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/oljekanna-av-polyeten-pe-2-liter-rod-117409/117409/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pafyllningskanna-av-polyeten-pe-volym-5-liter-transparent-117410/117410/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-1-6-100-av-rostfritt-stal-volym-1-6-liter-180982/180982/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-1-4-100-av-rostfritt-stal-volym-2-7-liter-180977/180977/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-1-2-100-av-rostfritt-stal-volym-6-liter-180964/180964/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-1-2-150-av-rostfritt-stal-volym-8-9-liter-180965/180965/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-2-3-100-av-rostfritt-stal-volym-8-5-liter-180958/180958/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-1-1-100-av-rostfritt-stal-volym-13-3-liter-180944/180944/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-1-1-150-av-rostfritt-stal-volym-20-liter-180945/180945/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-1-1-200-av-rostfritt-stal-volym-26-5-liter-180946/180946/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-2-1-100-av-rostfritt-stal-volym-28-9-liter-180942/180942/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-2-1-150-av-rostfritt-stal-volym-43-4-liter-180943/180943/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-1-6-av-rostfritt-stal-180984/180984/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-1-4-av-rostfritt-stal-180979/180979/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-1-2-av-rostfritt-stal-180967/180967/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-1-2-av-rostfritt-stal-180967/180967/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-2-3-av-rostfritt-stal-180960/180960/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-labratoriekarl-gn-1-1-av-rostfritt-stal-180947/180947/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-labratoriekarl-gn-1-1-av-rostfritt-stal-180947/180947/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-labratoriekarl-gn-1-1-av-rostfritt-stal-180947/180947/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-b-1-4-150-av-rostfritt-stal-med-handtag-volym-4-liter-180980/180980/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-b-1-2-100-av-rostfritt-stal-med-handtag-volym-6-liter-180968/180968/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-b-1-2-150-av-rostfritt-stal-med-handtag-volym-8-9-liter-180969/180969/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-b-1-2-200-av-rostfritt-stal-med-handtag-volym-11-7-liter-180970/180970/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-b-2-3-150-av-rostfritt-stal-med-handtag-volym-12-7-liter-180962/180962/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-b-2-4-100-av-rostfritt-stal-med-handtag-volym-6-liter-180955/180955/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-b-1-1-100-av-rostfritt-stal-med-handtag-volym-13-3-liter-180948/180948/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-b-1-1-150-av-rostfritt-stal-med-handtag-volym-20-liter-180949/180949/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/laboratoriekarl-gn-b-1-1-200-av-rostfritt-stal-med-handtag-volym-26-5-liter-180950/180950/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-b-1-4-av-rostfritt-stal-med-handtag-180981/180981/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-b-1-2-av-rostfritt-stal-med-handtag-180971/180971/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-b-1-2-av-rostfritt-stal-med-handtag-180971/180971/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-b-1-2-av-rostfritt-stal-med-handtag-180971/180971/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-b-2-3-av-rostfritt-stal-med-handtag-180963/180963/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-b-2-4-av-rostfritt-stal-med-handtag-180957/180957/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-b-1-1-av-rostfritt-stal-med-handtag-180951/180951/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-b-1-1-av-rostfritt-stal-med-handtag-180951/180951/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-till-laboratoriekarl-gn-b-1-1-av-rostfritt-stal-med-handtag-180951/180951/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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SKYDDA 
HÄLSAN

De anställdas hälsa och 
säkerhet är det viktigaste 
för alla företag. För me-
darbetarnas säkerhet erb-
juder vårt stora sortiment 
utrustning för förebyg-
gande av skador, såsom 
säkra och ergonomiska 
arbetsplatsmattor samt 
produkter och lösningar 
för första hjälpen i nödsi-
tuationer.

ARBETSPLATSSÄKERHET



Hörselskydd488

Säkra arbetsgolv, 
avlastningsmattor498
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487För beställning ring: 036-39 56 60
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Storlek M L XL XXL

Beställningsnummer 129-883-JY 129-884-JY 129-885-JY 129-886-JY

Obs! Omständigheterna kring COVID-19-pandemin 
kan leda till osäker tillgänglighet och prisjusteringar. 
Aktuell information finns i vår webbshop.

Ange önskad storlek 
när du beställer!
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Storlek M L XL XXL

Beställningsnummer 129-879-JY 129-880-JY 129-881-JY 129-882-JY

Korttidsoverall

Kemikalieskyddsoverall 
Tychem® 6000 F, CHA5

Kemikalieskyddsoverall 
Tyvek® 500 Xpert, CHF5

 W Kategori III, typ 5B, 6B
 W Tyvek®-material
 W Ytvikt:  41 g/m²
 W Luddfri, rivhållfast och andningsaktiv
 W Överdrag med dragkedja
 W Färg: vit
 W Storlekar: M, L, XL, XXL
 W Uppfyller SS-EN ISO 13982-1, SS-EN 13034, 
SS-EN 14126, SS-EN 1073-2, SS-EN 1149-5

 W Användningsområden: Kraftverk, 
lackeringsverkstad, asbestsanering, 
underhålls-, rengörings- och 
saneringsarbeten

 W Kategori III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
 W Spunnen fleece av Tyvek-polyeten, laminerad 
på en polymerbelagd barriärfolie

 W Ytvikt: 115 g/m2
 W Värmeförseglade sömmar, 100 % vätsketäta
 W Antistatisk insida
 W Tål stora mekaniska belastningar
 W Testad på 150 kemikalier (uppgifter om 
genomsläpplighet finns)

 W Färg: grå
 W Storlekar: M, L, XL, XXL
 W Uppfyller SS-EN 14605, SS-EN ISO 13982-1, 
SS-EN 13034, SS-EN 14126, SS-EN 1073-2, 
SS-EN 1149-5

 W Användningsområden: bl.a. kemiarbeten, 
avfallshantering, nödfallsberedskap, 
dekontamineringsarbeten

https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-tyvekr-500-xpert-chf5-30100100301510/129883/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-tyvekr-500-xpert-chf5-30100100301510/129884/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-tyvekr-500-xpert-chf5-30100100301510/129885/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-tyvekr-500-xpert-chf5-30100100301510/129886/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-tychemr-6000f-cha5-30100100301505/129879/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-tychemr-6000f-cha5-30100100301505/129880/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-tychemr-6000f-cha5-30100100301505/129881/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-tychemr-6000f-cha5-30100100301505/129882/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typindelning av 
kemikalieskyddsdräkter 
(kategori III) 
Typ 1 -> gastät 
Typ 2 -> ej gastät 
Typ 3 -> vätsketät 
Typ 4 -> stänktät 
Typ 5 -> partikeltät 
Typ 6 -> begränsat stänktät

Obs! Omständigheterna kring COVID-19-pandemin 
kan leda till osäker tillgänglighet och prisjusteringar. 
Aktuell information finns i vår webbshop.

Ange önskad storlek 
när du beställer!

 W Kategori III, typ 4, 5, 6
 W Polyetenbelagd polypropen
 W Ytvikt: 66 g/m2
 W Tejpade sömmar som är vätske- och 
partikeltäta

 W Självhäftande skydd över blixtlåset
 W Färg: gul
 W Storlekar: XL, XXL
 W Uppfyller SS-EN 14605, SS-EN ISO 13982-1, 
SS-EN 13034

 W Användningsområden: ångstrålar, 
kemikalieskydd, arbeten med t.ex. fosfor-, 
svavelsyra eller natriumhydroxid m.m.
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Korttidsoverall

Kemikalieskyddsoverall 
CoverChemPlus®

Kemikalieskyddsoverall 
PolyPlus®

För beställning ring: 036-39 56 60

 W Kategori III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
 W Vätsketäta, tejpade sömmar
 W Blixtlås med dubbel, självhäftande överlappning
 W Extra skyddande överlappning vid hakan
 W Tumhål
 W Testad på 100 kemikalier (uppgifter om 
genomsläpplighet finns)

 W Färg: grå
 W Storlekar: L, XL, XXL
 W Uppfyller SS-EN 14605, SS-EN ISO 13982-1, 
SS-EN 13034, SS-EN 14126, SS-EN 1073-2, 
SS-EN 1149-5

 W Användningsområden: Hantering av organiska 
och högkoncentrerade oorganiska kemikalier 
och biologiska kemikalier

Storlek XL XXL

Beställningsnummer 129-887-JY 129-888-JY

Storlek L XL XXL

Beställningsnummer 170-432-JY 170-433-JY 170-434-JY

https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-polyplusr-30100100301530/129887/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-polyplusr-30100100301530/129888/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-coverchemplusr-30100100301515/170432/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-coverchemplusr-30100100301515/170433/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kemikalieskyddsoverall-coverchemplusr-30100100301515/170434/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Storlek L XL XXL

Beställningsnummer 129-876-JY 129-877-JY 129-878-JY
Mått utvändigt L x B [mm] 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000

Beställningsnummer 116-333-JY 116-332-JY 116-331-JY

490

4

www.denios.se/shop

Arbetsrockar och förkläden

Arbetsrock av polypropenGuttasyn-förkläde 
original

SvetsförklädeSvetskuddar

Svetsförkläde, 
Artikelnr 130-022-JY

W Perfekt som enkel skyddsrock eller 
klädsel för besökare

W Med 5 knappar, krage och 2 framfickor
W Ytvikt: 50 g/m2
W Färg: vit
W Storlekar: L, XL, XXL

W Kategori III, enligt SS-EN 467
W Effektivt skydd mot kemikalier, 

väta och smuts
W Erkänt hög kvalitet och komfort
W Mycket rivhållfast
W Färg: svart
W Finns i 3 storlekar

W Perfekt som skydd mot svetsstänk och 
svetsloppor

W Lämplig upp till 500 °C kontaktvärme
W Av speciell värmeskyddande 

glasfiberväv (650 g/m²) med 
aluminium-fix-beläggning, icke 
reflekterande

W Fastsättning med kardborre
W Mått B x D (mm): 800 x 1000

W Med isolerande fyllning
W Värmebeständig upp till 200 °C
W Mått B x D x H (mm): 400 x 400 x 50

Svetskuddar av glasfi berväv Svetskuddar av läder
W Med Alufix-beläggning på ena sidan
W Ovansidan: Värmebeständig upp till 

500° C
W Undersidan: Vätsketät (med 

silikonbeläggning), värmebeständig 
upp till 250° C

W Mått B x D x H (mm): 400 x 400 x 40

Svetskuddar av glasfi berväv, 
Artikelnr 130-021-JY

Svetskuddar av läder, 
Artikelnr 130-020-JY

W Skyddar knät vid svetsarbeten på heta underlag

https://www.denios.se/arbetsrock-av-polypropen-30100100301270/129876/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsrock-av-polypropen-30100100301270/129877/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsrock-av-polypropen-30100100301270/129878/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/guttasyn-forklade-original-30100100301310/116333/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/guttasyn-forklade-original-30100100301310/116332/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/guttasyn-forklade-original-30100100301310/116331/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Storlek M L XL XXL

Beställnings-
nummer 129-872-JY 129-873-JY 129-874-JY 129-875-JY

Storlek 7 8 9 10

Beställningsnummer 129-905-JY 129-906-JY 129-907-JY 129-908-JY

491
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Skyddsrock

Engångshandske av latex

Hårskydd för 
engångsanvändning

Skoöverdrag

Luva

Korttidsoverall

förp. = 50 Par
Artikelnr 129-911-JY

förp. = 50 Par

förp. = 200 Styck
Artikelnr 129-902-JY
 

förp. = 100 Styck
Artikelnr 129-901-JY

 W Idealiskt skydd mot olja, fett, färg, 
fukt och smuts

 W Med rullkant, pudrad
 W Levereras i dispenserbox med 50 par

 W Idealiska för om- och påfyllningsarbeten vid arbetsbänkar 
eller i renrum

 W Försedd med 5 knappar, krage och 2 framfickor
 W Antistatisk
 W Andningsaktiv
 W Storlekar: M, L, XL, XXL

 W Av viskos-fleecematerial
 W Gummiresår för exakt passform
 W Även lämplig som hjälmskydd
 W Färg: vit
 W Levereras i praktisk dispenserbox 
med 100 enheter

 W av polypropen
 W Mångsidigt användbar som effektivt smutsskydd
 W Universalstorlek
 W Baskerform, Ø 51 cm
 W Färg: vit
 W Levereras i praktisk dispenserbox  
med 200 enheter

 W Skoöverdrag, 180 mm högt

För beställning ring: 036-39 56 60

 W Skoöverdrag, låga eller höga
 W Mångsidigt användbar som smutsskydd
 W Passar alla skostorlekar
 W Antistatisk

Obs! Omständigheterna kring COVID-19-pandemin 
kan leda till osäker tillgänglighet och prisjusteringar. 
Aktuell information finns i vår webbshop.

https://www.denios.se/skyddsrock-30100100301260/129872/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsrock-30100100301260/129873/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsrock-30100100301260/129874/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsrock-30100100301260/129875/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/engangshandske-av-latex-30100100351100/129905/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=129906
https://www.denios.se/engangshandske-av-latex-30100100351100/129907/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/engangshandske-av-latex-30100100351100/129908/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 117-466-JY

Artikelnr 117-458-JY Artikelnr 117-462-JYArtikelnr 117-444-JY

Vid frätskador på ögonen måste de 
omedelbart spolas för att undvika 
bestående men. En spolning på 20 minuter 
rekommenderas.

NYHET

EN 15154-2
Utförande enligtÖgonduschar

Ögondusch G 5025Ögondusch G 5014 Ögondusch G 5026
 W För väggmontering med monteringskonsol
 W 1 spraymunstycke (inkl. dammlock) som ger 
en jämn, behaglig vattendusch för ögat

 W Hanteras enkelt med ventilspak
 W Vattenanslutning: 3/8"
 W Vattenflöde: > 6 l/min vid 2 bar
 W slanglängd: 2,5 m
 W Säkerhetsventil och upphängningskrok

 W För väggmontering med monteringskonsol
 W 2 spraymunstycken (inkl. dammlock) som ger 
en jämn, behaglig vattendusch för ögat

 W Enkel att använda tack vare stor tryckplatta
 W Vattenanslutning: 3/8"
 W Vattenflöde: > 12 l/min vid 2 bar
 W slanglängd: 3,5 m
 W Säkerhetsventil och upphängningskrok

 W För väggmontering med monteringskonsol
 W 2 spraymunstycken (inkl. dammlock) som ger 
en jämn, behaglig vattendusch för ögat

 W Hanteras enkelt med ventilspak
 W Vattenanslutning: 3/8"
 W Vattenflöde: > 12 l/min vid 2 bar
 W slanglängd: 2,5 m
 W Säkerhetsventil och upphängningskrok

Ögondusch G 1819
 W För väggmontering med monteringskonsol
 W 2 spraymunstycken med självinställande 
flödesregulator, smutsfilter och dammlock

 W Enkel att använda tack vare stor tryckplatta
 W Vattenanslutning: 1/2"
 W Vattenflöde: > 12 l/min vid 2 bar

Ögondusch MB 50
 W för väggmontering
 W Hölje, skyddslock och 
uppsamlingsbehållare av slagtålig vit plast

 W 2 munstycken tillhandahåller en behaglig 
vattenmängd för ögat

 W Med självinställande flödesregulatorer för 
en jämn stråle

 W Skyddslock som utlösar- och 
manöverenhet, inklusive informationsskylt

 W Vattenanslutning: 1/2”
 W Vattenflöde: > 12 l/min vid 2 bar
 W Mått B x D x H (mm): 370 x 300 x 300

Ögondusch MB 50, Artikelnr 266-121-JY

Ögondusch MB 50, med DVGW-certifikat, 
Artikelnr 266-122-JY
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Artikelnr 117-439-JY

Artikelnr 117-440-JYArtikelnr 117-448-JYArtikelnr 117-447-JY

Artikelnr 117-449-JY
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EN 15154-2

Utförande enligt Ögonduschar

Ögondusch G 5022

Typ G 1760-P med plastkar Typ G 1760 med kar i 
rostfritt

Typ G 1750-P med plastkar Typ G 1750 med kar i 
rostfritt stål

Ögondusch G 1750

Ögondusch G 1760

Ögondusch typ 
G 5022

 W 2 förkromade spraymunstycken med 
självinställande flödesregulator, 
smutsfilter och dammlock

 W För bordsmontering
 W Hanteras enkelt med ventilspak
 W Utdragbar plastslang (2 400 mm lång)
 W Vattenanslutning: 3/8"
 W Vattenflöde: > 12 l/min vid 2 bar

 W Med pelare och fotplatta för montering på golvet
 W 2 spraymunstycken med självinställande flödesregulatorer, 
smutsfilter och dammlock

 W Enkel att använda tack vare stor tryckplatta
 W Vattenanslutning: 1/2"
 W Vattenflöde: > 12 l/min vid 2 bar
 W Med skål av rostfritt stål (typ G 1760) eller plast (typ G 1760-P)

 W För montering på vägg
 W 2 spraymunstycken med självinställande flödesregulatorer, 
smutsfilter och dammlock

 W Enkel att använda tack vare stor tryckplatta

 W Vattenanslutning: 1/2"
 W Vattenflöde: > 12 l/min vid 2 bar
 W Med skål av rostfritt stål (typ G 1750) eller plast (typ G 1750-P)

För beställning ring: 036-39 56 60
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Nöddusch
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Artikelnr 117-415-JY

Artikelnr 117-454-JY

Artikelnr 117-437-JY

Artikelnr 117-455-JY

Nöddusch typ G 1643 och typ G 1691
 W för väggmontering
 W Enkel manövrering tack vare dragstång med handtag av rostfritt stål
 W Vattenanslutning: 1” inloppsöppning (NPT invändig gänga)
 W Vattenflöde: > 60 l/min vid 2 bar
 W Duschhuvud av plast
 W Finns i förzinkat utförande (typ G 1643) eller i rostfritt stål (typ G 1691)

Nöddusch typ G 1645 och typ G 1692
 W För takmontering
 W Enkel manövrering tack vare dragstång med handtag av rostfritt stål
 W Vattenanslutning: 1” inloppsöppning (NPT invändig gänga)
 W Vattenflöde: > 60 l/min vid 2 bar
 W Duschhuvud av plast
 W Finns i förzinkat utförande (typ G 1635) eller i rostfritt stål (typ G 1692)

Nöddusch typ G 1692 av rostfritt stål

Nöddusch typ G 1645, med 
förzinkat stålrör

EN 15154-1
Utförande enligt

Nöddusch typ G 1691, av rostfritt stål

Nöddusch typ G 1643, med 
förzinkat stålrör



Ar
be

ts
pl

at
ss

äk
er

he
t

495
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EN 15154-1, EN 15154-2

Utförande enligt

Typ BR 832 085 / 75L BR 832 095 / 75L BR 837 085 / 75L BR 837 095 / 75L

Material Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål
Färg Grön – Grön –
Yta pulverlackerad polerad pulverlackerad polerad
Vattenmängd nöddusch (>) [l/min] 75 75 75 75
Vattenmängd ögondusch (>) [l/min] 14 14 16 16
Vattenanslutning 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“
Utrustning Utan uppsamlingsskål Utan uppsamlingsskål med uppsamlingsskål med uppsamlingsskål
Montering Golvmontering Golvmontering Golvmontering Golvmontering
Beställningsnummer 250-083-JY 250-084-JY 250-085-JY 250-086-JY

Underhållsfri kulventil av 
rostfritt stål

Underhållsfri kulventil av 
rostfritt stål

Högeffektivt duschmunstycke av 
plast för en standardiserad stråle

Ögondusch med 
uppsamlingskar och 
dammskydd mot nedsmutsning

Rostfritt stål, 
kemikaliebeständig grön 
pulverbeläggning

Nöddusch med ögondusch och 
uppsamlingskärl, kan fås i mässing eller 
rostfritt stål.

Kroppsduschar med ögondusch

Högeffektivt duschmunstycke 
av rostfritt stål för en 
standardiserad stråle

Ögondusch med dammskydd 
mot nedsmutsning

Rostfritt stål, polerat

 W Högeffektivt duschmunstycke för en standardiserad stråle
 W Integrerad flödesregulator för en jämn stråle, oavsett vattentryck
 W Underhållsfri kulventil av rostfritt stål
 W Enkel manövrering av kroppsduschen med dragstång
 W Ögondusch med dammskydd mot nedsmutsning
 W Ögonduschen är enkel att använda tack vare stor tryckplatta
 W för golvmontering inkl. fotstativ

Nöddusch med ögondusch, kan fås i 
mässing eller rostfritt stål, pulverlackerad 
i grönt eller polerad

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/noddusch-med-ogondusch-gron-golvmonteras-uppsamlingsskal-br-832-085-75l-250083/250083/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/noddusch-med-ogondusch-rostfritt-stal-golvmonteras-br-832-095-75l-250084/250084/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/noddusch-med-ogondusch-och-uppsamlingsskal-gron-golvmonteras-br-837-085-75l-250085/250085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/noddusch-med-ogondusch-och-uppsamlingskarl-rostfritt-stal-golvmonteras-br-837-095-75l-250086/250086/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 117-426-JYArtikelnr 117-467-JY Artikelnr 117-412-JY
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Ögon- och kroppsduschar

Kroppsduschar med ögondusch

 W Enkel hantering av nödduschen tack vare dragstång med 
handtag av rostfritt stål

 W Duschhuvudets perlator skapar en lätt virvelbildning i vattnet.
 W Vattenflöde nöddusch: > 60 l/min vid 2 bars tryck, 
vattenanslutning 1 1/4"

 W Ögondusch med 2 förkromade spraymunstycken, självinställande 
flödesregulator, smutsfilter och dammlock

 W Ögonduschen är enkel att använda tack vare stor tryckplatta
 W Vattenflöde ögondusch: > 12 l/min vid 2 bars tryck
 W För golvmontering, inkl. bottenplatta

Typ G 1931 Typ G 1902-P Typ G 1902
 W Förzinkat stålrör
 W Ögondusch utan 
uppsamlingsskål

 W Förzinkat stålrör
 W Ögondusch med plastskål

 W Förzinkat stålrör
 W Ögondusch med skål av 
rostfritt stål

Fotpedal för att öppna och aktivera 
ögonduschen, för typerna G 1931, 
G 1902 och G 1902-P,  
Artikelnr 216-988-JY

 W Snabb första hjälp vid olycksfall för att avvärja eventuell 
kontamination av kroppen och ögonen

Perlatorn på duschhuvudet av plast 
skapar en mild virvelbildning i vattnet. 
Det ger en god rengöring.

Dessa skisser gäller för nödduscharna av typ G 1931, 
G 1902-P, G 1902, G 1991

EN 15154-1, EN 15154-2
Utförande enligt
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Artikelnr 117-468-JY
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Nöddusch med ögondusch MD 250/50 
och MB 250/50
W Fristående, uppvärmd, isolerad nöddusch med ögondusch 

för utomhusbruk

11
50

 m
m

Kedja av 
rostfritt 
stål

Utlopp

Ögondusch 
Med fällbart lock

Fotpedal 
(tillval)

1¼“ Vattenanslutning

13
5 

m
m

Värmekabel

Kulventil Duschhuvud
60° vinkel

Förgrenings-
dosa
(elanslutning)

22
30

 m
m

595 mm

Ø 100 mm

Manöverspak 

BESTÄLL SAMTIDIGT

BESTÄLL SAMTIDIGT

NYHET

Anslutningskoppling

82
5 

m
m

13
5 

m
m

400 mm

Under
jordytan

Nöddusch

Typ G 1991 av rostfritt stål
W Utförande i rostfritt stål, bästa skydd 

mot korrosion
W Ögondusch med skål av rostfritt stål

Pedal för öppning och start av ögonduschen, 
Artikelnr 266-128-JY

W Uppvärmt förlängningsrör för frostskyddat 
vattenflöde till ögon- och nöddusch MD/
MB 250/50, ex-klassat, 
Artikelnr 266-129-JY

W Förzinkat stålrör, med extra isolering
W Vitt plasthölje med vita/gröna säkerhetsränder
W Ex-klassad Ex II 2G  Ex h  IIC T6

Ex-klassad Ex II 2D  Ex h  IIIC T85°C
W Vattenflöde nöddusch: >80 l/min vid 2 bars tryck, vattenanslutning 1 1/4''
W Vattenflöde ögondusch: >12 l/min vid 2 bars tryck
W Ögondusch med två förkromade spraymunstycken, självinställande flödesregulator 

och dammlock
W Enkel manövrering av nödduschen med dragstång
W Skyddslock som utlösning av ögonduschen
W Uppvärmning med självreglerande värmekabel, elanslutning: 230 V, 50 Hz

Ögon- och nöddusch MB 250/50, 
Artikelnr 266-125-JY

W Frostsäker till -30 °C

Ögon- och nöddusch MD 250/50 med DVGW-certifikat, 
Artikelnr 266-124-JY

Ögon- och nöddusch MD 250/50, 
Artikelnr 266-123-JY

W Frostsäker till -15°C

Ögon- och nöddusch MB 250/50 med DVGW-certifikat, 
Artikelnr 266-126-JY

Ex-klassat, med DVGW-certifikat, 
Artikelnr 266-130-JY

Fotpedal av rostfritt stål för att 
öppna och aktivera ögonduschen, 
för typ G 1991, 
Artikelnr 216-989-JY

FROSTSÄKERT

För beställning ring: 036-39 56 60

EN 15154-1, EN 15154-2
Utförande enligt
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 W Förhindrar förtida uttröttningssymptom
 W Med glidsäker strukturyta
 W Isolerar mot markkyla, vibration och buller
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Måttbeställda avlastningsmattor

Typ* S 6.K S 9.K S 12.K

Bredd utvändigt [mm] 600 910 1220
Längd enligt val** ja ja ja
Materialtjocklek [mm] 10 10 10
Material PVC PVC PVC
grå

Beställningsnummer Spårprofil 195-125-JY 137-054-JY 195-127-JY
Beställningsnummer Nopprofil 195-128-JY 137-055-JY 195-129-JY
gul/svart

Beställningsnummer Nopprofil 195-130-JY 137-053-JY 195-131-JY

*Levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm. Pris per meter.
**Produceras vid önskemål  i längder upp till 18,3 m

Avlastningsmattor standard

Typ S 9.15 S 9.R

Modell Matta rulle
Utvändiga mått B x D [mm] 910 x 1500 910 x 18300
Materialtjocklek [mm] 10 10
Material PVC PVC
grå

Beställningsnummer Spårprofil 123-393-JY 137-049-JY
Beställningsnummer Nopprofil 123-404-JY 137-052-JY
gul/svart

Beställningsnummer Nopprofil 123-408-JY 137-056-JY

Symbolförklaring

Mattor för arbetsplatsen

Säkerhet och komfort i torra arbetsutrymmen

 W För lätt belastning
 W Vinylskumkonstruktion med yta av slutna porer, 
ger hög komfort vid stående och gående arbete

 W För torra arbetsområden
 W Halkskyddsyta R10
 W 4 fasade kanter som minskar fallrisken.
 W Miljövänlig produktion fri från DOP och DMF 
samt ozonförstörande ämnen

 W Silikonfri

Vi erbjuder tre arbetsplatsmattor

Vinylskumplast med ribbprofil Vinylskum med nopprofil, svart med gula 
säkerhetsränder

Vinylskum med nopprofil, grå

Motverkar trötthet Halkhämmande

Dränering ESD

Brandskydd Svetsarbetsplats

InomhusanvändningUtomhusbruk

Rullstolsvänlig

Lätt belastning Normal belastning Hög belastning

Oljebeständig

https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-6-m-langd-enligt-bestallning-gra-med-ribbor-195125/195125/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-9-m-langd-enligt-bestallning-gra-med-ribbor-137054/137054/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-1-2-m-langd-enligt-bestallning-gra-med-ribbor-195127/195127/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-6-m-langd-enligt-bestallning-gra-med-noppor-195128/195128/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-9-m-langd-enligt-bestallning-gra-med-noppor-137055/137055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-1-2-m-langd-enligt-bestallning-gra-med-noppor-195129/195129/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-bredd-0-6-m-langd-max-18-m-svart-gul-195130/195130/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-bredd-0-6m-langd-max-18-m-svart-gul-m-noppor-137053/137053/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-bredd-1-2-m-langd-max-18-m-svart-gul-med-noppor-195131/195131/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-matta-0-9-x-1-5-m-gra-med-ribbor-123393/123393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-9-x-18-3-m-gra-med-ribbor-137049/137049/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-9-x-1-5-m-gra-med-noppor-123404/123404/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-9-x-18-3-m-gra-med-noppor-137052/137052/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-matta-0-9-x-1-5-m-svart-gul-med-noppor-123408/123408/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-9-x-18-3-m-svart-gul-med-noppor-137056/137056/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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 W Mycket hög ståkomfort tack vare vinylkonstruktion av mikroceller 
med miljontals inkapslade luftblåsor

 W Avlastar fötter, leder och ryggrad, förbättrar blodcirkulationen
 W Skyddar mot kalla underlag

 W Mycket hög, ståkomfort som är skonsam för lederna tack vare 
den speciella konstruktionen med mikrocell-vinylskum
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STORSÄLJARE

Avlastningsmattor standard

Typ DS 9.15 DS 9.R

Modell Matta rulle
Utvändiga mått B x D [mm] 910 x 1500 910 x 18300
Materialtjocklek [mm] 13 13
Material PVC PVC
Vikt [kg] 6 64
Beställningsnummer 123-414-JY 137-057-JY

Måttbeställda avlastningsmattor

Typ* DS 6.K DS 9.K DS 12.K

Bredd utvändigt [mm] 600 910 1220
Längd enligt val** ja ja ja
Materialtjocklek [mm] 13 13 13
Material PVC PVC PVC
Vikt [kg/m] 2,3 3,5 4,7
Beställningsnummer 179-375-JY 137-058-JY 179-376-JY

*Levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm. Pris per meter.
**Produceras vid önskemål  i längder upp till 18,3 m

Avlastningsmattor standard

Typ BS 6.9 BS 9.15

Modell Matta Matta
Utvändiga mått B x D [mm] 600 x 910 910 x 1500
Materialtjocklek [mm] 13 13
Material PVC PVC
Vikt [kg] 2,1 5,3
Beställningsnummer grå 247-760-JY 247-761-JY
Beställningsnummer gul/svart 247-765-JY 247-766-JY

Måttbeställda avlastningsmattor

Typ* BS 6.K BS 9.K BS 12.K

Bredd [mm] 600 910 1220
Längd enligt val** ja ja ja
Materialtjocklek [mm] 13 13 13
Material PVC PVC PVC
Vikt [kg/m] 2,3 3,5 4,7
Beställningsnummer grå 247-762-JY 247-763-JY 247-764-JY
Beställningsnummer gul/svart 247-767-JY 247-768-JY 247-769-JY

*Levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm. Pris per meter.
**Produceras vid önskemål  i längder upp till 18,3 m

Mattor för arbetsplatsen

Den bekväma favoriten med tårplåtsdesign

Komfort med nopprofil

 W För normal belastning
 W Tålig yta som ökar hållbarheten med 50 % jämfört med vanliga 
mikrocell-vinylgolvbeläggningar.

 W För torra arbetsområden 
 W 4 fasade kanter som minskar snubblingsrisken
 W Halksäker yta med tårplåtsstruktur för stående med hög 
komfort och hög halksäkerhet

 W Halksäker yta minskar fallrisken på arbetet.
 W Brandskyddsklass 2 enligt NFPA säkethetskod 101

 W För torra arbetsområden, t.ex. orderplockning
 W För normal belastning
 W Tålig yta som ökar hållbarheten med 50 % jämfört med vanliga 
mikrocell-vinylgolvbeläggningar

 W Halkfri yta med noppor som minskar trötthetstendenser och ger ett 
säkert grepp

 W Glidmotstånd R10
 W Brandskyddsklass 2 enligt NFPA säkethetskod 101
 W Avfasade kanter på alla fyra sidor skyddar mot snubbling.

Industriellt rutmönster ger rörelsefrihet

Yta med noppor för att stå 
bekvämt

För beställning ring: 036-39 56 60

Symbolförklaring se sidan
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https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-matta-ds-9-15-0-9-x-1-5-m-svart-gul-123414/123414/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-9-x-18-3-m-svart-gul-137057/137057/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-diamond-sof-tred-s-6-k-60-cm-bred-langd-enligt-bestallning-gul-svart-179375/179375/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-9-m-langd-enligt-bestallning-svart-gul-137058/137058/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-diamond-sof-tred-s-12-k-122-cm-bred-langd-enligt-bestallning-gul-svart-179376/179376/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-bs-6-9-pvc-gra-60-x-91-cm-247760/247760/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-bs-9-15-pvc-gra-91-x-150-cm-247761/247761/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-bs-6-9-pvc-svart-gul-60-x-91-cm-247765/247765/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-bs-9-15-pvc-svart-gul-91-x-150-cm-247766/247766/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-bs-6-k-pvc-gra-bredd-60-cm-langd-max-18-3-m-247762/247762/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-bs-9-k-pvc-gra-bredd-91-cm-langd-max-18-3-m-247763/247763/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-bs-12-k-pvc-gra-bredd-122-cm-langd-max-18-3-m-247764/247764/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-bs-6-k-pvc-svart-gul-bredd-60-cm-langd-max-18-3-m-247767/247767/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-bs-9-k-pvc-svart-gul-bredd-91-cm-langd-max-18-3-m-247768/247768/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-bs-12-k-pvc-svart-gul-bredd-122-cm-langd-max-18-3-m-247769/247769/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Universell halkskyddsmatta som 
verktygsunderlägg

Universell halkskyddsmatta som 
golvbeläggning

Typ SB 6.9 SB 9.12 SB 9.15

Material Naturgummi Naturgummi Naturgummi
Utvändiga mått B x D [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Materialtjocklek [mm] 13 13 13
Vikt [kg] 6 12 16
Beställningsnummer 247-747-JY 247-748-JY 247-749-JY

Typ SB 6.9 SB 9.12 SB 9.15

Material Nitrilgummi Nitrilgummi Nitrilgummi
Utvändiga mått B x D [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Materialtjocklek [mm] 13 13 13
Vikt [kg] 6 11 16
Beställningsnummer 247-750-JY 247-751-JY 247-752-JY

Utförande Finribbor Grovribbad Oljebeständighet Strukturerat mönster

Utvändiga mått B x D [mm] 1000 x 10000 1200 x 10000 1400 x 10000 910 x 22800
Materialtjocklek [mm] 3 6 3 4
Material Gummi Gummi Nitrilgummi PVC
Vikt [kg] 33 86 52 91
Beställningsnummer svart 165-090-JY 165-096-JY 165-098-JY 179-377-JY
Beställningsnummer grå 165-093-JY – – 179-378-JY

Symbolförklaring se sidan
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Avlastningsmattor och gångmattor

W Minskar risken för halka, ökar säkerheten

Universella halksäkra gångmattor

W Lämpar sig för alla industrimiljöer och användningsområden där 
man vill minska halkrisken

W Matta med utmärkt nötnings- och rivhållfasthet
W Även lämplig för lastbilar eller verktygsvagnar
W Beständig mot många olika syror och kemikalier

W För normal belastning
W Kan fås i naturgummiutförande för allmänna tillämpningar eller nitrilgummi för 

arbetsområden med fett- och oljekontakt

Avlastningsmatta för torra eller oljiga områden

W Med hög ståkomfort
W Den noppade ytan gör att man står stabilt och blir avlastad även vid trötthetstendenser
W Mattan suger sig fast mot underlaget och glider därför inte.
W Halksäkerhet R9
W 4 fasade kanter som minskar snubblingsrisken

Halkskyddsyta med noppor för att stå och gå bekvämt

Oljeresistent Oljeresistent

https://www.denios.se/avlastningsmatta-sb-6-9-naturgummi-svart-60-x-90-cm-247747/247747/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sb-9-12-naturgummi-svart-90-x-120-cm-247748/247748/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sb-9-15-naturgummi-svart-90-x-150-cm-247749/247749/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sb-6-9-nitrilgummi-svart-60-x-90-cm-247750/247750/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sb-9-12-nitrilgummi-svart-90-x-120-cm-247751/247751/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sb-9-15-nitrilgummi-svart-90-x-150-cm-247752/247752/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halksaker-gangmatta-av-gummi-med-finribbor-100-cm-x-10-m-svart-165090/165090/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halksaker-gangmatta-av-gummi-med-grovribbor-120-cm-x-10-m-svart-165096/165096/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halksaker-gangmatta-av-gummi-oljebestandig-140-cm-x-10-m-svart-165098/165098/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halksaker-gangmatta-av-gummi-diamond-plate-runner-strukturerat-monster-91-cm-x-22-8-m-svart-179377/179377/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halksaker-gangmatta-av-gummi-med-finribbor-100-cm-x-10-m-gra-165093/165093/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halksaker-gangmatta-av-gummi-diamond-plate-runner-strukturerat-monster-91-cm-x-22-8-m-gra-179378/179378/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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STORSÄLJARE

Måttbeställda avlastningsmattor

Typ* CT 6.K CT 9.K CT 12.K CT 15.K

Bredd [mm] 600 910 1220 1520
Längd enligt val** ja ja ja ja
Materialtjocklek [mm] 14 14 14 14
Material PVC PVC PVC PVC
Vikt [kg/m] 4 5 7 9
Beställningsnummer 162-210-JY 162-211-JY 162-212-JY 247-759-JY

*Levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm. Pris per meter.
**Kan på begäran tillverkas individuellt i upp till 22,8 m längd

Avlastningsmattor standard

Typ ST 6.9 ST 9.15

Modell Matta Matta
Utvändiga mått B x D [mm] 600 x 910 910 x 1500
Materialtjocklek [mm] 19 19
Material PVC PVC
Vikt [kg] 4 10
Beställningsnummer 247-753-JY 247-754-JY

Avlastningsmattor standard

Typ CT 6.9 CT 9.15

Modell Matta Matta
Utvändiga mått B x D [mm] 600 x 910 910 x 1520
Materialtjocklek [mm] 14 14
Material PVC PVC
Vikt [kg] 4 8
Beställningsnummer 123-372-JY 123-373-JY

Måttbeställda avlastningsmattor

Typ* ST 6.K ST 9.K ST 12.K ST 15.K

Bredd [mm] 600 910 1220 1520
Längd enligt val** ja ja ja ja
Materialtjocklek [mm] 19 19 19 19
Material PVC PVC PVC PVC
Vikt [kg/m] 5 6 8 10
Beställningsnummer 247-755-JY 247-756-JY 247-757-JY 247-758-JY

*Levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm. Pris per meter.
**Produceras vid önskemål  i längder upp till 21,9 m

Symbolförklaring se sidan
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Mattor för arbetsplatsen

Industrimatta för extra hög ståkomfort

En kundfavorit inom industrin

W För stora påfrestningar, t.ex. vid flerskiftsdrift
W Halksäker beläggning med tårplåtsstruktur
W Med optimal halksäkerhet
W Svårantändliga, brandklass Bfl-S1
W Beständig mot många olika kemikalier
W Mycket slitstark laminerad PVC-yta på ett dämpande skikt 

av vinylskumplast
W Vibrationsdämpande
W Halkfri undersida RedStop™ förhindrar att mattan glider
W Fasad kant runtom

W Extra slitstarka, hållbara och mycket bekväma
W För torra industriella arbetsområden

W För stora påfrestningar, t.ex. vid flerskiftsdrift
W Kombination av extra slitstark PVC yta och mer motståndskraftig 

mikro-porös vinyl bas; hög godstjocklek för bästa ståkomfort
W Knottrig halkfri yta
W Halksäkerhet R9
W Svårantändlig: brandklass Bfl-S2 Cfl-S2-testad enligt 

SS-EN 13501
W Beständig mot många kemikalier
W Halkfri undersida RedStop™ förhindrar att mattan glider
W 4 fasade kanter som minskar snubblingsrisken

W För torra industriella arbetsområden
W Halksäker yta som förhindrar förtida uttröttningssymptom

Avfasade kanter runtom, gul säkerhetsrand och 
halkskyddsbeläggningen RedStop™ på undersidan

Gul säkerhetsrand, fasade kanter 
runtom och halksäker undersida 
RedStop™

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-6-m-langd-enligt-bestallning-svart-gul-162210/162210/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-0-9-m-langd-enligt-bestallning-svart-gul-162211/162211/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-rulle-1-2-m-langd-enligt-bestallning-svart-gul-162212/162212/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-ct-15-k-pvc-svart-gul-bredd-152-cm-langd-max-22-8-m-247759/247759/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-st-6-9-pvc-svart-gul-60-x-91-cm-247753/247753/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-st-9-15-pvc-svart-gul-91-x-150-cm-247754/247754/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-matta-0-6-x-0-9-m-svart-gul-123372/123372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-for-torra-arbetsutrymmen-matta-ct-9-15-0-9-x-1-5-m-svart-gul-123373/123373/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-st-6-k-pvc-svart-gul-bredd-60-cm-langd-max-21-9-m-247755/247755/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-st-9-k-pvc-svart-gul-bredd-91-cm-langd-max-21-9-m-247756/247756/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-st-12-k-pvc-svart-gul-bredd-122-cm-langd-max-21-9-m-247757/247757/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-st-15-k-pvc-svart-gul-bredd-152-cm-langd-max-21-9-m-247758/247758/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Golvplattor med klicksystem och sluten yta, kantlister 
kan fås som tillval

Flexibelt monteringssystem för 
stora eller individuellt anpassade 
utrymmen. Med hjälp av kantlister 
(fi nns som tillbehör) kan stora ytor 
täckas med arbetsplatsmattorna.

Typ CS 9.9

Material Naturgummi
Användningsområde för allmänna applikationer
Utvändiga mått B x D [mm] 910 x 910
Materialtjocklek [mm] 19
Vikt [kg] 13
Beställningsnummer 123-376-JY

Typ CS 9.9

Material Nitrilgummi
Användningsområde oljebeständig, svårantändlig, lämplig för svetsarbetsplatser
Utvändiga mått B x D [mm] 910 x 910
Materialtjocklek [mm] 19
Vikt [kg] 13
Beställningsnummer 162-184-JY

Tillbehör Kantlist

Färg gul svart
Beställningsnummer slät 162-186-JY 162-189-JY
Beställningsnummer med fästnoppor 162-185-JY 162-187-JY

Mattor för arbetsplatsen

Klicksystem för torra eller oljiga områden

Kantlist, slät

kantlister med
fästnoppor

W kan även fås i naturgummi för allmänna applikationer eller i oljebeständig, flamhämmande nitrilgummi, 
lämplig för t.ex. svetsarbetsplatser

W flexibelt monteringssystem för stora 
ytor eller individuell anpassning till 
utrymmesförhållandena på platsen

W God ståkomfort och lång livslängd
W Den halkfria ytan ger stabilitet och är mindre 

tröttande att stå på
W Beständig mot många olika kemikalier (vid 

temperaturer upp till 60 °C)
W Silikonfri, kan därmed användas bl.a. i 

lackeringsverkstäder
W Förmonterade kopplingskanter på 2 sidor, kan 

vid läggning över stora ytor kompletteras med 
extra mattor eller kantlister

W Testad och godkänd enligt halkskydd R9

Symbolförklaring se sidan
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https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-av-naturgummi-flexibelt-monteringssystem-matta-0-9-x-0-9-m-123376/123376/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/arbetsplatsmatta-av-nitril-oljebestandigt-flexibelt-monteringssystem-matta-0-9-x-0-9-m-162184/162184/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantlist-for-arbetsplattsmatta-cs-9-9-gul-162186/162186/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantlist-for-arbetsplattsmatta-cs-9-9-svart-162189/162189/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantlist-med-fastnoppor-for-arbetsplattsmatta-cs-9-9-gul-162185/162185/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantlist-med-fastnoppor-for-arbetsplattsmatta-cs-9-9-svart-162187/162187/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Gå och stå ergonomiskt
W För torra arbetsplatser, t.ex. inom tillverkning och frakthantering

STORSÄLJAREAvlastningsmattor, Skywalker

W För normal belastning
W Mjuka polyuretanmattor med likformig cellstruktur
W Temperaturbeständighet: -40 °C till +80 °C
W 4 fasade kanter som minskar snubbelrisken

BESTÄLL SAMTIDIGT

Skywalker 2, tjocklek 13 mm. Den låga noppstrukturen 
ger både rörelsefrihet och halksäkerhet. För 
arbetsplatser där personer ofta måste vända och vrida 
sig under arbetet.

Skywalker 1, tjocklek 14 mm. Utformningen med noppor 
ger maximal impuls åt musklerna och stimulerar därmed 
blodcirkulationen.

Typ SO 9.15 SR 6.10 SR 9.16

Utförande Utan fasning Fasning längs 3 
sidor

Fasning längs 3 
sidor

Utvändiga mått B x D [mm] 900 x 1500 660 x 1020 970 x 1630
Materialtjocklek [mm] 20 20 20
Material Nitrilgummi Nitrilgummi Nitrilgummi
Färg svart svart svart
Vikt [kg] 20,3 10,4 24,7
Beställningsnummer 247-736-JY 247-734-JY 247-735-JY

Typ Skywalker 1 Skywalker 1 Skywalker 1 Skywalker 2 Skywalker 2 Skywalker 2

Utvändiga mått B x D [mm] 650 x 950 950 x 1250 950 x 1850 650 x 900 900 x 1250 900 x 1850
Materialtjocklek [mm] 14 14 14 13 13 13
Material PU-skum PU-skum PU-skum PU-skum PU-skum PU-skum
Vikt [kg] 3 6 9 3 6 8
Beställningsnummer 165-078-JY 165-081-JY 165-084-JY 165-085-JY 165-086-JY 165-087-JY

4Mattor för arbetsplatsen

W resistent mot många industriella oljor
W Den slitstarka ytan ger säker passform, medan oljan kan dräneras 

via kanaler.

Mattor för torra eller oljiga områden

W perfekt för flerskiftsdrift
W För stora påfrestningar
W tillverkad av 100 % nitrilgummi
W för torra eller oljiga industriarbetsområden
W Förstklassigt skydd mot uttröttningssymptom vid heldagsarbete 

i stående ställning
W Halksäkerhet R10
W fasade säkerhetskanter på 3 sidor i orange, finns även i fler 

utföranden

Kopplingselement, 
Artikelnr 162-178-JY

Fasad säkerhetskant, 152 cm lång, 
Artikelnr 162-180-JY

Fasad säkerhetskant, 90 cm lång, 
Artikelnr 162-179-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Symbolförklaring se sidan
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https://www.denios.se/avlastningsmatta-so-9-15-nitrilgummi-svart-utan-avfasning-91-x-152-cm-247736/247736/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sr-6-10-nitrilgummi-svart-orange-med-avfasning-pa-tre-sidor-66-x-102-cm-247734/247734/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sr-9-16-nitrilgummi-svart-orange-med-avfasning-pa-tre-sidor-97-x-163-cm-247735/247735/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomisk-matta-skywalker-1-normalt-utforande-65-x-95-cm-165078/165078/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomisk-matta-skywalker-1-normalt-utforande-95-x-125-cm-165081/165081/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomisk-matta-skywalker-1-normalt-utforande-95-x-185-cm-165084/165084/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomisk-matta-skywalker-2-slatt-utforande-65-x-95-cm-165085/165085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomisk-matta-skywalker-2-slatt-utforande-95-x-125-cm-165086/165086/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomisk-matta-skywalker-2-slatt-utforande-95-x-185-cm-165087/165087/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ SH 9.9 SH 9.45

Material Naturgummi Naturgummi
Användningsområde för allmänna applikationer
Utförande Kvadratisk 45° vinkel
Utvändiga mått B x D [mm] 910 x 910 45 x 910
Materialtjocklek [mm] 13 13
Vikt [kg] 11 5
Beställningsnummer 247-737-JY 247-743-JY

Typ SH 9.9 SH 9.45

Material Nitrilgummi Nitrilgummi
Användningsområde oljebeständig, svårantändlig, lämplig för svetsarbetsplatser
Utförande Kvadratisk 45° vinkel
Utvändiga mått B x D [mm] 910 x 910 45 x 910
Materialtjocklek [mm] 13 13
Vikt [kg] 11 5
Beställningsnummer 247-738-JY 247-744-JY

Tillbehör Kantband för fyrkantiga gummiplattor

Färg gul svart
Beställningsnummer hankoppling 247-741-JY 247-739-JY
Beställningsnummer honkoppling 247-742-JY 247-740-JY

Tillbehör Kantband för gummiplatta i 45° vinkel

Färg gul svart
Beställningsnummer han-
koppling 247-746-JY 247-745-JY

Symbolförklaring se sidan
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Mattor för arbetsplatsen

Plattor med klicksystem för torra eller oljiga industriområden

 W finns som fyrkantig gummiplatta eller matta i 
45° vinkel

 W Klickplattorna kan enkelt sättas ihop för 
att täcka stora ytor eller för inredning av 
anpassade arbetsstationer.

 W Den ergonomiskt utformade noppytan är stabil 
och mindre uttröttande att stå på.

 W Halksäkerhet R9
 W Silikonfri, passar därför även på t.ex. 
billackeringsverkstäder

 W Flexibelt klicksystem för hög belastning
 W Lämplig för flerskiftsdrift
 W kan även fås i naturgummi för allmänna applikationer eller i oljebeständig, flamhämmande 
nitrilgummi, lämplig för t.ex. svetsarbetsplatser

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

https://www.denios.se/avlastningsmatta-sb-9-9-naturgummi-svart-91-x-91-cm-247737/247737/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sh-9-45-45-vinkel-naturgummi-svart-91-cm-lang-247743/247743/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sb-9-9-nitrilgummi-svart-91-x-91-cm-247738/247738/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sh-9-45-45-vinkel-nitrilgummi-svart-91-cm-lang-247744/247744/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantlist-hankoppling-gul-for-avlastningsmatta-sh-91-cm-lang-247741/247741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantlist-hankoppling-svart-for-avlastningsmatta-sh-91-cm-lang-247739/247739/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantlist-honkoppling-gul-for-avlastningsmatta-sh-91-cm-lang-247742/247742/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantlist-honkoppling-svart-for-avlastningsmatta-sh-91-cm-lang-247740/247740/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantlist-hane-gul-for-avlastningsmatta-sh-9-45-45-vinkel-91-cm-lang-247746/247746/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantlist-hankoppling-svart-for-avlastningsmatta-sh-9-45-45-vinkel-91-cm-lang-247745/247745/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För beställning ring: 036-39 56 60

Typ SF 6.9 SF 9.15 SF 12.18

Material Naturgummi Naturgummi Naturgummi
Utvändiga mått B x D [mm] 600 x 900 910 x 1520 1220 x 1830
Materialtjocklek [mm] 9 9 9
Färg svart svart svart
Vikt [kg] 5 16 25
Beställningsnummer 247-725-JY 247-726-JY 247-727-JY

Typ SF 6.9 SF 9.15 SF 12.18

Material Nitrilgummi Nitrilgummi Nitrilgummi
Utvändiga mått B x D [mm] 600 x 900 910 x 1520 1220 x 1830
Materialtjocklek [mm] 9 9 9
Färg svart svart svart
Vikt [kg] 5 16 25
Beställningsnummer 247-728-JY 247-729-JY 247-730-JY

Typ SR 6.9 SR 9.12 SR 9.15

Utvändiga mått B x D 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Materialtjocklek [mm] 13 13 13
Färg röd röd röd
Material Nitrilgummiblandning Nitrilgummiblandning Nitrilgummiblandning
Vikt [kg] 6 12 16
Beställningsnummer 247-731-JY 247-732-JY 247-733-JY

Symbolförklaring se sidan
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Mattor för arbetsplatsen

 W Vändbar
 W Kan fås i naturgummiutförande för allmänna tillämpningar eller 
nitrilgummi för arbetsområden med fett- eller oljekontakt

Halkskyddsmattor för våta, torra eller oljiga områden

 W För normal belastning
 W Dräneringshål och upphöjda ränder som gör att vätskor och smuts rinner av. 
Ytan hålls ren och torr.

 W Låg vikt, förenklar flytt och rengöring av  mattan
 W Halksäker yta för säker och bekvämt stående; bra vidhäftning mot 
underlaget förhindrar att mattan glider

 W 4 fasade kanter som minskar risken för att snubbla, goda gångegenskaper
 W Rengöring med tvål och vatten rekommenderas för ökad livslängd

 W Beständig mot olja och fett
 W Med hög ståkomfort

Avlastningsmatta för torra eller oljiga områden

 W För normala påfrestningar vid stående arbete
 W 75 % nitrilgummi och idealisk för arbetsplatser där man kommer i kontakt 
med fett och olja

 W Den noppade ytan gör att man står stabilt och blir avlastad även vid 
trötthetstendenser

 W Mattan suger sig fast mot underlaget och glider därför inte.
 W Halksäkerhet R9
 W Avfasade kanter på alla fyra sidor 
skyddar mot snubbling.

https://www.denios.se/halkskyddsmatta-sf-6-9-naturgummi-svart-60-x-90-cm-247725/247725/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsmatta-sf-9-15-naturgummi-svart-91-x-152-cm-247726/247726/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsmatta-sf-12-18-naturgummi-svart-122-x-183-cm-247727/247727/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsmatta-sf-6-9-nitrilgummi-svart-60-x-90-cm-247728/247728/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsmatta-sf-9-15-nitrilgummi-svart-91-x-152-cm-247729/247729/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsmatta-sf-12-18-nitrilgummi-svart-122-x-183-cm-247730/247730/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sr-6-9-nitrilgummi-rod-60-x-90-cm-247731/247731/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sr-9-12-nitrilgummi-rod-90-x-120-cm-247732/247732/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avlastningsmatta-sr-9-15-nitrilgummi-rod-90-x-150-cm-247733/247733/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ ST 9.15 ST 9.30 ST 9.60

Material Nitrilgummiblandning Nitrilgummiblandning Nitrilgummiblandning
Utvändiga mått B x D [mm] 900 x 1520 900 x 2970 900 x 5940
Materialtjocklek [mm] 13 13 13
Färg röd röd röd
Vikt [kg] 11 22 44
Beställningsnummer 123-363-JY 162-168-JY 162-171-JY

Typ ST 9.15 ST 9.30 ST 9.60

Material Naturlig gummiblandning Naturlig gummiblandning Naturlig gummiblandning
Utvändiga mått B x D [mm] 900 x 1520 900 x 2970 900 x 5940
Materialtjocklek [mm] 13 13 13
Färg svart svart svart
Vikt [kg] 11 22 44
Beställningsnummer 123-362-JY 162-166-JY 162-170-JY

Symbolförklaring se sidan
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Mattor för arbetsplatsen

För allmänna tillämpningar rekommenderar vi de svarta mattorna (naturgummiblandning).
Vid kontakt med oljor och fett lämpar sig de röda mattorna (nitrilgummiblandning).

Ergonomiska säkerhetsmattor för våtutrymmen

 W För normal belastning
 W Fjädrande gummi förbättrar ståkomforten och ger mindre uttröttningssymptom
 W Ytan förblir torr, ren och halksäker eftersom vätskorna kan rinna av via stora dräneringshål och förhöjda ribbor på undersidan.
 W 4 fasade kanter som ger säkerhet och goda gångegenskaper
 W Halkskyddsyta R10
 W Rengöring med tvål och vatten rekommenderas för ökad livslängd

https://www.denios.se/ergonomiska-arbetsplatsmattor-for-vatutrymmen-st-9-15-rod-90-x-150-cm-123363/123363/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomiska-arbetsplatsmattor-for-vatutrymmen-st-9-30-rod-90-x-295-cm-162168/162168/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomiska-arbetsplatsmattor-for-vatutrymmen-st-9-60-rod-90-x-590-cm-162171/162171/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomiska-arbetsplatsmattor-for-vatutrymmen-st-9-15-svart-90-x-150-cm-123362/123362/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomiska-arbetsplatsmattor-for-vatutrymmen-st-9-30-svart-90-x-295-cm-162166/162166/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomiska-arbetsplatsmattor-for-vatutrymmen-st-9-60-svart-90-x-590-cm-162170/162170/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Flexibelt klicksystem gör att arbetsplatsmattorna enkelt kan läggas på stora ytor

Ytlösningar för våta, torra eller oljiga områden

W För stora påfrestningar
W Mycket bra egenskaper som motverkar trötthet tack vare den flexibla konstruktionen på undersidan
W För våta, torra eller oljiga områden
W Det behändiga klicksystemet ger en fast, permanent ihopsättning (inget klister krävs)
W Vätska och smuts kan rinna bort via dräneringssystemet.
W Motståndskraftig mot syntetiska oljor/hydrauloljor
W Brandskyddsklass Cfl-S2 enligt SS-EN ISO 13501 och klass 1
W Halkskyddad yta med tårplåtsprofil för hög gångsäkerhet
W Halksäkerhet R10
W Gula, avfasade säkerhetskanter och -hörn

BESTÄLL SAMTIDIGT

Typ Platta DF Skyddskant DF Skyddskant DF Skyddshörn DF

Utförande – hankoppling honkoppling –
Material PVC PVC PVC PVC
Utvändiga mått B x D [mm] 305 x 305 152 x 305 152 x 305 152 x 152
Materialtjocklek [mm] 25 25 25 25
Färg svart gul gul gul
Vikt [kg] 0,9 0,4 0,4 0,2
Beställningsnummer 179-383-JY 179-384-JY 179-385-JY 179-386-JY

Typ SO 9.15 SR 6.10 SR 9.16 SR 9.30

Utförande Utan fasning Fasning längs 3 sidor Fasning längs 3 sidor Fasning längs 3 sidor
Material Nitrilgummi Nitrilgummi Nitrilgummi Nitrilgummi
Utvändiga mått B x D 
[mm] 900 x 1520 660 x 1020 970 x 1630 970 x 3150

Materialtjocklek [mm] 22 22 22 22
Färg svart svart svart svart
Vikt [kg] 16 9 21 38
Beställningsnummer 162-173-JY 162-174-JY 162-175-JY 162-176-JY

Symbolförklaring se sidan

498

Mattor för arbetsplatsen

W Beständig mot olja och fett
W Hög komfort och god flexibilitet

Mattor för våta, torra eller oljiga områden

W För stora påfrestningar
W Robusta mattor av 100 % nitrilgummi, perfekt för industriell miljö
W Förstklassigt skydd mot uttröttningssymptom vid heldagsarbete i stående ställning
W För våta, torra eller oljiga områden
W Utmärkt dränering och ventilation som ger en torr och ren arbetsplats
W Ytterligare säkerhetsfasningar kan enkelt skjutas på efter önskemål.
W Halkskyddsyta R10

Kopplingselement, 
Artikelnr 162-178-JY

Fasad säkerhetskant, 152 cm lång, Artikelnr 162-180-JY

Fasad säkerhetskant, 90 cm lång, Artikelnr 162-179-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/plattor-for-arbetsplatsmatta-df-pvc-svart-30-5-cm-x-30-5-cm-179383/179383/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanter-for-arbetsplatsmatta-df-hankoppling-pvc-gul-15-2-cm-x-30-5-cm-179384/179384/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetskanter-for-arbetsplatsmatta-df-honkoppling-pvc-gul-15-2-cm-x-30-5-cm-179385/179385/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddshorn-for-arbetsplatsmatta-df-pvc-gul-15-2-cm-x-15-2-cm-179386/179386/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomiska-sakerhetsmattor-for-vatutrymmen-so-9-15-utan-avfasning-90-x-152-cm-162173/162173/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomisk-arbetsplatsmatta-so-6-10-for-vatutrymmen-med-avfasning-pa-tre-kanter-66-x-102-cm-162174/162174/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomiska-arbetsplatsmattor-so-9-16-for-vatutrymmen-med-avfasning-pa-tre-kanter-97-x-163-cm-162175/162175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ergonomiska-arbetsplatsmattor-so-9-30-for-vatutrymmen-med-avfasning-pa-tre-kanter-97-x-315-cm-162176/162176/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ SE 6.9 SE 9.12 SE 9.15

Utvändiga mått B x D [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Materialtjocklek [mm] 13 13 13
Material Naturgummi Naturgummi Naturgummi
Vikt [kg] 6 12 16
Beställningsnummer 247-773-JY 247-774-JY 247-775-JY

Symbolförklaring se sidan
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ESD-mattor

ESD-mattor

 W För normala påfrestningar vid stående arbete
 W Den noppade ytan gör att man står stabilt och 
blir avlastad även vid trötthetstendenser

 W Mattan suger sig fast mot underlaget och glider 
därför inte.

 W För torra arbetsområden
 W Uppfyller IEC 61340-4-1 (kategori s/PDIF), 
lämpligt motstånd RG 10⁶ - 10⁹ Ohm, RP 10⁶ - 
10⁹ Ohm

 W Elektrostatisk laddning (gångtest) uppfyller 
ISO6356 och SS-EN 1815

 W Halksäkerhet R9
 W Fasade kanter på alla fyra sidor skyddar mot 
snubbling

 W Av avledande naturgummi
 W Med hög ståkomfort

Avlastningsmatta som medger bortledning och skyddar 
mot statisk elektricitet. Nopporna och det högkvalitativa 
gummimaterialet gör det bekvämt att stå.

https://www.denios.se/antistatisk-matta-se-6-9-naturgummi-svart-60-x-90-cm-247773/247773/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/antistatisk-matta-se-9-12-naturgummi-svart-90-x-120-cm-247774/247774/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/antistatisk-matta-se-9-15-naturgummi-svart-90-x-150-cm-247775/247775/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 165-109-JY

Symbolförklaring se sidan
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ESD-mattor

ESD-mattor

Jordningskabel med ringanslutning 
till jordningssystemet, 
Artikelnr 165-114-JY

Jordningskabel med 10 mm 
tryckknapp, 
Artikelnr 165-115-JY

Jordningskontakt för 
jordningskabel med 10 mm 
tryckknapp, 
Artikelnr 165-116-JY

HälbandJordningskabel
 W Extra jordningskabel för antistatmattor (en på varje matta)
 W 4,5 m lång kabel med kontakt för jordningssystemet
 W Jordningskabel med ringanslutning för jordningssystemet
 W Lätt att montera, sätt bara fast tryckknappen på mattan och anslut den till jordningssystemet

 W Hälbandet åstadkommer med hjälp av ett ledande 
gummisnöre den erforderliga kontakten mellan personen 
och golvmattan.

 W Fukten i skorna utnyttjas som koppling till kroppen.

 W Matta av en kombination av fast laminerad yta och dämpande baksida av 
vinylskumplast

 W Tårplåt med hög halksäkerhet som gör det lätt att röra sig på mattan
 W För normala påfrestningar i torra utrymmen
 W Inklusive jordningskabel som enkelt fästes på mattan med tryckknapp
 W Jordningskabel med ringanslutning eller tryckknapp
 W Brandskyddsklass Cfl-S1, provad enligt SS-EN 13501-1
 W Uppfyller IEC 61340-4-1 (kategori s/PDIF), ett lämpligt motstånd RG 10⁶ - 
10⁹ Ohm, RP 10⁶ - 10⁹ Ohm

 W Elektrostatisk laddning (gångtest) uppfyller ISO6356 och SS-EN 1815
 W 4 fasade kanter som minskar snubblingsrisken
 W Utrustad med det halksäkra underlaget RedStop™ som gör att mattan inte 
glider

 W Halksäkerhet R10

 W Skyddar medarbetare och känslig utrustning mot statisk urladdning 
genom antistatmattor.

 W Med ökad komfort och säkerhet

Detaljbild: Jordanslutning, via tryckknapp 
fäst på mattan

Ytans rutmönster ger hög halksäkerhet och 
gör det lätt att röra sig på mattan

För beställning ring: 036-39 56 60

Typ* Antistat 1 Antistat 2 Antistat 3

Modell Matta Matta Rulle
Bredd utvändigt [mm] 910 910 910
Totallängd [mm] 1500 3000 –
Längd enligt val** nej nej ja
Materialtjocklek [mm] 14 14 14
Material PVC PVC PVC
Beställningsnummer 
Jordningskabel,  
ringanslutning

165-103-JY 165-104-JY 165-106-JY

Beställningsnummer 
Jordningskabel,  
tryckknapp

165-543-JY 165-545-JY 165-546-JY

*Typ antistat 3: kan levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm, pris per meter
**Kan på begäran tillverkas individuellt i upp till 22,8 m längd

https://www.denios.se/antistatmatta-1-med-jordkabel-och-ringanslutning-0-9-x-1-5-m-165103/165103/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/antistatmatta-2-med-jordkabel-och-ringanslutning-0-9-x-3-m-165104/165104/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/antistatmatta-3-med-jordkabel-och-ringanslutning-bredd-91-cm-langd-max-22-8-m-165106/165106/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/antistatmatta-1-med-jordkabel-och-tryckknapp-0-9-x-1-5-m-165543/165543/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/antistatmatta-2-med-jordkabel-och-tryckknapp-0-9-x-3-m-165545/165545/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/antistatmatta-3-med-jordkabel-och-tryckknapp-bredd-91-cm-langd-max-22-8-m-165546/165546/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ AT 6.9 AT 9.15 AT 12.18

Utvändiga mått B x D [mm] 600 x 900 900 x 1500 1200 x 1800
Materialtjocklek [mm] 11 11 11
Beställningsnummer grå 123-235-JY 123-236-JY 123-237-JY
Beställningsnummer brun 123-238-JY 123-239-JY 123-240-JY

Typ GU 6.9 GU 9.15 GU 12.18

Utvändiga mått B x D [mm] 600 x 900 900 x 1500 1200 x 1800
Materialtjocklek [mm] 10 10 10
Beställningsnummer brun 162-134-JY 162-147-JY 162-151-JY
Beställningsnummer Blå 162-144-JY 162-148-JY 162-153-JY
Beställningsnummer svart 162-146-JY 162-150-JY 162-155-JY

Skrapmattor för inomhusanvändning

Entrémattor för inomhusbruk
Typ GU, våffeldesign

Entrémattor för inomhusbruk

 W Tar effektivt bort smuts och fukt från skosula
 W hög rengöringseffekt - borsteffekten ger god rengöring tack vare 
fiskbensmönstret som går i flera riktningar

 W Antistatiska polypropenfibrer, fibertäthet: 1200 g/m²
 W Absorptionsförmåga: 4 liter vatten per m²
 W Robust vinylbaksida, rivsäker och formbeständig, vattentät, 
motståndskraftig och halksäker

 W Totalvikt: 3900 g/m²

Typ AT, fiskbensmönster

 W slitstark heltäckningsmatta med lång livslängd
 W Öglematta av textil med "våffelmönster", pressad på halksäker och hållbar 
gummibaksida

 W avlägsnar smuts från skosulorna och samlar upp damm och fukt
 W Ingen snubblingsrisk tack vare de fasade kanterna
 W Totalvikt: 4300 g/m²

 W Perfekt för tungt trafikerade entréområden

 W robust entrématta för hårt trafikerade gångvägar

https://www.denios.se/skrapmatta-at-6-9-for-inomhusbruk-60-x-90-cm-antracitfargad-123235/123235/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-at-9-15-for-inomhusbruk-90-x-150-cm-antracitfargad-123236/123236/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-at-12-18-for-inomhusbruk-120-x-180-cm-antracitfargad-123237/123237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-at-6-9-for-inomhusbruk-60-x-90-cm-brun-123238/123238/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-at-9-15-for-inomhusbruk-90-x-150-cm-brun-123239/123239/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-at-12-18-for-inomhusbruk-120-x-180-cm-brun-123240/123240/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-gu-6-9-for-inomhusbruk-60-x-90-cm-brun-162134/162134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-gu-9-15-for-inomhusbruk-90-x-150-cm-brun-162147/162147/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-gu-12-18-for-inomhusbruk-120-x-180-cm-brun-162151/162151/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-gu-6-9-for-inomhusbruk-60-x-90-cm-bla-162144/162144/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-gu-9-15-for-inomhusbruk-90-x-150-cm-bla-162148/162148/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-gu-12-18-for-inomhusbruk-120-x-180-cm-bla-162153/162153/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-gu-6-9-for-inomhusbruk-60-x-90-cm-svart-162146/162146/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-gu-9-15-for-inomhusbruk-90-x-150-cm-svart-162150/162150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-gu-12-18-for-inomhusbruk-120-x-180-cm-svart-162155/162155/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ OB 7.9 OB 9.15 OB 12.18

Utvändiga mått B x D [mm] 700 x 900 900 x 1500 1200 x 1800
Materialtjocklek [mm] 12 12 12
Material Naturgummi Naturgummi Naturgummi
Färg svart svart svart
Beställningsnummer 247-770-JY 247-771-JY 247-772-JY

Typ OF 8.10 OF 10.15

Utvändiga mått B x D [mm] 750 x 1000 1000 x 1500
Materialtjocklek [mm] 12 12
Material Naturgummi Naturgummi
Färg svart svart
Beställningsnummer 162-156-JY 162-158-JY
Tillbehör Kopplingselement, möjliggör stabil montering av flera mattor
Förpackningsenhet (förp.) 10 Styck 10 Styck
Beställningsnummer 162-159-JY 162-159-JY

Typ OM 8.10 OM 10.15

Utvändiga mått B x D [mm] 750 x 1000 1000 x 1500
Materialtjocklek [mm] 23 23
Material Naturgummi Naturgummi
Färg svart svart
Beställningsnummer 123-232-JY 123-233-JY
Tillbehör Kopplingselement, möjliggör stabil montering av flera mattor
Förpackningsenhet (förp.) 10 Styck 10 Styck
Beställningsnummer 123-234-JY 123-234-JY

Skrapmattor för utomhusanvändning

Skrapmatta för utomhusbruk

Entrémattor för utomhusbruk

 W Stryker av och avlägsnar smuts från skorna
 W extremt hållbart naturgummi som klarar kyla och kemikalier
 W ringmatta med halksäker yta
 W Noppor på undersidan som ger allsidig vattenavrinning och efterlämnar en ren och torr yta.
 W Rengörs med vattenstråle eller genom skakning
 W finns i två utföranden: 
Typ OF med hål Ø 14 mm, typ OM med hål Ø 28 mm

 W skrapar av smuts och skräp från skosulorna innan personen kommer in i byggnaden
 W tillverkad av robust naturgummi, tål extrema väderförhållanden och tunga laster
 W ringmatta med halksäker yta
 W små dräneringshål (Ø 14 mm), perfekt för tillträde med vagnar, kärror, rullstolar osv.
 W De upphöjda kanterna på undersidan gör att vätskor kan rinna av, vilket gör att ovansidan 
hålls ren och torr.

 W fasade ränder som minskar risken för att snubbla
 W lätt att rengöra med vattenstråle

 W passar bäst för entréområden med hög trafik

 W För entréer med hög trafik inom industrin
 W Utvidgas obegränsat

Skrapmatta OM med dräneringshål 
(Ø 28 mm) och kopplingselement

Skrapmatta OB med små dräneringshål (Ø 14 mm) 
och fasade kanter för tillträde utan snubbelrisk

mindre öppningar (tjocklek 12 mm) för 
bättre gång- och körkomfort samt högre 
stegsäkerhet Skrapmatta OF med dräneringshål 

(Ø 14 mm) och kopplingselement

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/smutsuppsamlingsmatta-ob-7-9-for-utomhusbruk-naturgummi-svart-70-x-90-cm-247770/247770/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smutsuppsamlingsmatta-ob-9-15-for-utomhusbruk-naturgummi-svart-90-x-150-cm-247771/247771/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smutsuppsamlingsmatta-ob-12-18-for-utomhusbruk-naturgummi-svart-120-x-180-cm-247772/247772/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-of-8-10-for-utomhusbruk-av-naturgummi-tjocklek-12-mm-75-x-100-cm-svart-162156/162156/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-of-10-15-for-utomhusbruk-av-naturgummi-tjocklek-12-mm-100-x-150-cm-svart-162158/162158/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-for-skrapmatta-of-med-tjocklek-12-mm-svarta-10-stycken-162159/162159/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-for-skrapmatta-of-med-tjocklek-12-mm-svarta-10-stycken-162159/162159/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-om-8-10-for-utomhusbruk-av-naturgummi-tjocklek-23-mm-75-x-100-cm-svart-123232/123232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapmatta-om-10-15-for-utomhusbruk-av-naturgummi-tjocklek-23-mm-100-x-150-cm-svart-123233/123233/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-for-skrapmatta-om-med-tjocklek-23-mm-svarta-10-stycken-123234/123234/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kopplingselement-for-skrapmatta-om-med-tjocklek-23-mm-svarta-10-stycken-123234/123234/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


55

512

 

LÄTT ATT 
HÅLLA 
ORDNING
Ordning och reda skapar 
säkra arbetsplatser. Fö-
rutom produkter för in-
samling av material och 
säker avfallshantering 
erbjuder DENIOS-märke-
na bio.x och DENSORB® 
specialutvecklade håll-
bara lösningar för små-
delsrengöring.

RENGÖRING OCH AVFALLSHANTERING

Miljövänlig smådelstvätt bio.x514

Rengöringsmedel för smådelar522

Spray- och vätningskannor524

Trasor och rengöringsdukar528

www.denios.se/shop
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För beställning ring: 036-39 56 60

Magnetuppsamlingsredskap 
för metallrester532
Vätskeuppsugare, oljeskimmer 
och säkerhetssugare534
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www.denios.se/shop
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Lösningsmedelfri komponenttvätt

bio.x – lösningsmedelfri komponenttvätt på biologisk bas
För rengöring av arbetsstycken, maskindelar eller mindre komponenter används ofta lösningsmedelshaltiga avfettningsmedel. De innebär 
dock risker både för människan och naturen. När de förångas eller sprutas hamnar de i miljön och tas upp via huden eller luftvägarna. De 
medför även brand- och explosionsrisk.
Med rengöringssystemet bio.x, som är utvecklat av DENIOS, behövs inga skadliga lösningsmedel för att resultatet ska bli bra. bio.x 
omfattar bio.x-komponentvättar och bio.x-rengöringsmedel för komponentrengöring utan lösningsmedel. De har en övertygande skonande 
men även effektiv rengöringseffekt.

bio.x-rengöringsmedel – rengöringsmedel utan lösningsmedel på biologisk bas
De effektiva tensiderna och den höga koncentrationen av motståndskraftiga, naturliga mikroorganismer har bio.x-rengöringsmedlen utan lösningsmedel bra 
fettupplösning, är säkra att använda och håller länge när det gäller rengöring av mindre komponenter. bio.x-rengöringsmedel skonar miljön, kan brytas ner 
biologiskt, är dermatologiskt testade och är mycket hudvänliga.

Hållbara
Oljor och fetter bryts ner biologiskt. 
bio.x innehåller inga skadliga 
lösningsmedel, EDTA eller gifter.

Säker
Inga risker för användarens hälsa. 
Ingen explosions- eller brandrisk. 
Mycket hudvänligt.

Effektiva
bio.x kan användas universellt 
och är mycket effektivt tack vare 
noggrant utvalda och testade 
tensider.

Ekonomiskt
Den ständiga självrengöringen ger 
lång livslängd och samma höga 
effektivitet.

bio.x för användarskydd och mindre behov av lösningsmedel

bio.x innehåller inga skadliga lösningsmedel och hjälper dig att skydda personalens hälsa och sänka 
behovet av lösningsmedel. Dessutom uppfyller rengöringsmedlen gällande standarder.
Arbetsgivare bör i samband med riskanalysen se till att hälso-, brand- och explosionsrisker förhindras eller 
minimeras vid valet av rengöringsmetod, rengöringsmedel, rengöringsvätskor och rengöringsutrustning. 
Även en substitutionskontroll måste göras. Resultatet av substitutionen måste dokumenteras.
(DGUV-information 209-088)

Nöjd-kund-garanti – handla riskfritt!
Om du inte är nöjd med din bio.x komponentvätt kan du lämna tillbaka den och få pengarna tillbaka. 
Gör så här*: 
- Kontakta vår kundservice och ångra köpet inom 30 dagar från leveransen. 
- Skicka tillbaka varan inom 14 dagar efter det att du skickat in meddelandet om att du ångrat dig.
- Du fårr pengarna tillbaka inom 14 dagar.
*se §7 i våra allmänna villkor
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För beställning ring: 036-39 56 60

NYHET
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SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

Typ bio.x A25

Arbetshöjd [mm] 285
Bredd användningsyta [mm] 440
Djup användningsyta [mm] 300
Total bärförmåga [kg] 50
Påfyllningsvolym rengöringsmedel [l] 25
Driftstemperatur [°C] 41
Beställningsnummer Grundenhet 282-183-JY
Beställningsnummer Komplett sats (inkl. 5 liter bio.x-koncentrat 
för första påfyllningen) 274-240-JY

Lösningsmedelfri komponenttvätt

Vid användning av bio.x rengöringsvätska

W Mobil komponentvätt för verkstäder och trånga utrymmen
W Perfekt för rengöring av smådelar, verktyg, kugghjul etc.
W Enheten är enkel att flytta.

DENIOS erbjuder en mycket liten komponenttvätt, som är lätt att flytta, för biologisk och 
lösningsmedelsfri rengöring. Tack vare att den är liten och lätt kan den användas till mycket 
inom underhåll, produktion och verkstad på olika platser. Bänkenheten är mycket resurssnål 
och har alla viktiga grundfunktioner för manuell borstrengöring.

Bänkenhet bio.x A25

Med de robusta borstarna kan smådelar rengöras mycket eff ektivt.

Enheten värmer upp badet till 41 °C och säkerställer maximal 
rengöring med utspätt rengöringsmedel.

Tankens optimala påfyllningsvolym är 25 liter.

Rengöringstank med dubbla väggar för optimal stabilitet och 
värmeisolering. 

Pumpen sätts på och stängs av med den praktiska styrningen. 

Alla elektroniska komponenter i enheten sitter i en kompakt 
teknikenhet.

Rengöringsmedlet bio.x kan enkelt fyllas på och fi ltret kan bytas 
via öppningen i diskhon.

Förvaringsyta för smådelar i diskhon.

Borsten kan fästas i diskhon när den inte används och när 
enheten ska transporteras. 

Handtag underlättar när man lyfter och transporterar 
enheten.

bio.x A25

A DENIOS BRAND

DENIOS-
garanti 10 år

https://www.denios.se/search?query=282183
https://www.denios.se/komponentvatt-bio-x-a25-komplett-sats-med-tvattbord-filtermatta-och-5-l-koncentrat-274240/274240/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT
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www.denios.se/shop

Typ bio.x B60

Arbetshöjd [mm] 870
Bredd användningsyta [mm] 790
Djup användningsyta [mm] 520
Total bärförmåga [kg] 200
Påfyllningsvolym rengöringsmedel [l] 60
Mått utvändigt L x B x H [mm] 620 x 890 x 880
Driftstemperatur [°C] 41
Nominell spänning [V] 230
Beställningsnummer Grundenhet 274-096-JY
Beställningsnummer Komplett sats (med enhet och fylld med bio.x-rengöringsmedel, mots-
varar 60 l rengöringsvätska) 274-097-JY

Tillbehör

Lock

Beställningsnummer 274-098-JY
Hjulsats

Beställningsnummer 274-103-JY
Avställningsyta

Beställningsnummer 274-105-JY
Insats av perforerad plåt

Beställningsnummer 274-099-JY

BESTÄLL SAMTIDIGTBESTÄLL SAMTIDIGT

NYHET

Lösningsmedelfri komponenttvätt DENIOS-
garanti 10 år

Vid användning av bio.x rengöringsvätska

bio.x B60
W Kompakt rengöringsbord för ekonomisk och miljövänlig komponenttvätt utan lösningsmedel
W Mycket energieffektiv
W Modern design och teknik på högsta nivå

BIO.X MADE BY DENIOS

Lock

Artikelnr 274-098-JY

Artikelnr 274-095-JY

Med den tuffa rengöringsborsten avlägsnar du även 
kraftig smuts.

Tvättbord av plast med dubbla väggar – extremt tåligt 
och helt rostfritt.

Pumpen startas genom att du trycker på en knapp.

Det effektstarka värmeaggregatet värmer upp badet till 
41 °C och säkerställer maximal rengöring med utspätt 
rengöringsmedel.

Filtersystem med fl era steg som består av grovsil, fi nsil 
och magnet. En tvättbar fi lterpåse (täthet: 100 μm) 
fi ltrerar bort fi na partiklar innan de når badet.

Det nya tvättbordet bio.x B60 från DENIOS är en kompakt enhet i ny, snygg design som 
passar i mindre utrymmen eller som kan tas med. Bordet är enkelt att hantera och 
uppfyller ergonomiska krav på rengöring utan lösningsmedel. Med hjälp av de inbyggda 
hjulen (tillbehör) kan enheten lätt flyttas och användas på olika platser. 

Tillbehör: Hjulsatsen omfattar svänghjul med bromsar 
och ger bra mobilitet och lättstyrd enhet. 
Artikelnr 274-103-JY

Rengöringsbord bio.x B60 
med hjul (tillbehör)

Hålplåtsinsats för 
bio.x B60 för skydd av 
arbetsytan

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

https://www.denios.se/losningsmedelfri-komponenttvatt-bio-x-b60-grundenhet-low-energy-274096/274096/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/komponenttvatt-bio-x-c60-komplett-sats-inkl-rengoringsmedel-och-finfilter-230-v-274097/274097/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-komponentvatt-bio-x-b60-blatt-pluggbart-274098/274098/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hjulsats-for-komponentvatt-bio-x-b60-mobilitet-for-rengoring-utan-losningsmedel-274103/274103/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avstallningsyta-for-komponentvatt-bio-x-b60-for-rengjorda-komponenter-eller-rengoringsredskap-274105/274105/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halplatsinsats-for-komponentvatt-bio-x-b60-for-skydd-av-arbetsytan-274099/274099/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-komponentvatt-bio-x-b60-blatt-pluggbart-274098/274098/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halplatsinsats-av-rostfritt-stal-for-komponentvatt-bio-x-c100-274095/274095/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hjulsats-for-komponentvatt-bio-x-b60-mobilitet-for-rengoring-utan-losningsmedel-274103/274103/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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5Lösningsmedelfri komponenttvätt

W Rengöringssystem för komponenttvätt utan lösningsmedel
W Mycket energieffektiv
W Perfekt för avoljning och avfettning av metall- och plastdelar

BESTÄLL SAMTIDIGT

BIO.X MADE BY DENIOSI det nya tvättbordet bio.x C100 från DENIOS kombineras modern design med bra funktioner 
och stabil konstruktion. Enheten är lättskött och värmer upp det lösningsmedelsfira badet 
till en lagom temperatur på 41 °C och säkerställer effektiv rengöring med borste, sprutning 
eller blötläggning i en stor diskho. 
Det vattenbaserade rengöringsmedlet bio.x avlägsnar olja, fett och annan smuts utan att 
lösningsmedel behövs. Det här innovativa rengöringskonceptet skonar miljön och ger 
högsta säkerhet på arbetsplatsen. 

bio.x C100

Arbetsstyckena spolas av med ett munstycke. Med hjälp 
av den flexibla ledade slangen kan munstycket fixeras i 
önskat läge.

Rengöringsborsten underlättar vid rengöring av mycket 
smutsiga delar.

Den stora rengöringsytan gör arbetet effektivt.

Tvättbordet har hög bärförmåga tack vare en stabil 
konstruktion. Anordningen består av plast och är därför 
mycket stabil och rostfri.

Kan enkelt transporteras med handtruck. 

Filtersystem med flera steg som består av grovsil, finsil 
och magnet. En tvättbar filterpåse (täthet: 100 μm) 
filtrerar bort fina partiklar innan de når badet.

Den funktionella styrningen med Soft Touch-
kontrollpanel garanterar en energibesparing på 
cirka 50 % när energisparläge väljs.

Typ bio.x C100

Arbetshöjd [mm] 960
Bredd användningsyta [mm] 950
Djup användningsyta [mm] 600
Total bärförmåga [kg] 250
Påfyllningsvolym rengöringsmedel [l] 100
Mått utvändigt L x B x H [mm] 770 x 1100 x 1010
Driftstemperatur [°C] 41
Nominell spänning [V] 230
Beställningsnummer Grundenhet 274-084-JY
Beställningsnummer Komplett sats (med enhet, lock och fylld med bio.x-rengöringsmedel, motsva-
rar 100 l rengöringsvätska) 274-092-JY

Avställningsyta

Beställningsnummer 274-104-JY
Lock

Beställningsnummer 274-093-JY
Insats av perforerad plåt

Beställningsnummer 274-095-JY

Lock
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bio.x C100

BESTÄLL SAMTIDIGT

NYHET

För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 10 år

Vid användning av bio.x rengöringsvätska

Rengöringsbord bio.x C100

Vid behov är tvättbordet enkelt att 
transportera med handtruck.

Artikelnr 274-093-JY

SERVICE & UNDERHÅLL
036-39 56 60

https://www.denios.se/rengoringsbord-bio-x-c100-grundenhet-230-v-274084/274084/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/komponentvatt-bio-x-c100-komplett-sats-bestaende-av-tvattbord-lock-och-forsta-pafyllning-274092/274092/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avstallningsyta-for-komponentvatt-bio-x-c100-for-rengjorda-komponenter-eller-rengoringsredskap-274104/274104/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-komponentvatt-bio-x-c100-blatt-pluggbart-274093/274093/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halplatsinsats-av-rostfritt-stal-for-komponentvatt-bio-x-c100-274095/274095/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-komponentvatt-bio-x-c100-blatt-pluggbart-274093/274093/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Lösningsmedelfri komponenttvätt5 DENIOS-
garanti 10 år

Vid användning av bio.x rengöringsvätska

W Rengöringssystem för komponenttvätt utan lösningsmedel
W Extra stort arbetsområde för breda och tunga delar
W Mycket stabilt och energieffektivt

Typ bio.x C100 XL

Arbetshöjd [mm] 990
Bredd användningsyta [mm] 1450
Djup användningsyta [mm] 900
Total bärförmåga [kg] 250
Påfyllningsvolym rengöringsmedel [l] 100
Mått utvändigt L x B x H [mm] 1050 x 1600 x 1060
Driftstemperatur [°C] 41
Nominell spänning [V] 230
Beställningsnummer Grundenhet 274-177-JY
Beställningsnummer Komplett sats (med enhet och fylld med bio.x-rengöringsmedel, 
motsvarar 100 l rengöringsvätska) 274-178-JY

Den stora rengöringsytan gör arbetet effektivt 
och bekvämt.

Genom valet av energisparläget garanteras en 
energibesparing på cirka 50 %.

Filtersystem med flera steg som består av grovsil, finsil 
och magnet. En tvättbar filterpåse (täthet: 100 μm) 
filtrerar bort fina partiklar innan de når badet.

Den nya komponenttvätten bio.x C100 XL är unikt när det gäller storleken och stabiliteten. 
Mycket stora komponenter kan enkelt rengöras av en eller två personer. Den öppna 
arbetsytan är praktisk och tillgänglig från alla sidor. 

bio.x C100 XL

BIO.X MADE BY DENIOS

Rengöringstank med dubbla väggar för optimal 
stabilitet och värmeisolering.

Kan enkelt transporteras med handtruck. 

Med två borstar på extra långa slangar för 
enkel rengöring av smutsiga delar. 

SERVICE & EFTERSYN
76 24 40 80 

https://www.denios.se/komponenttvatt-bio-x-c100-xl-grundenhet-230-v-274177/274177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/komponentvatt-bio-x-c100-xl-komplett-sats-bestaende-av-tvattbord-lock-och-forsta-pafyllning-274178/274178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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VOC
FREI

Utförande Behållare Beställningsnummer

20-litersdunk Biologisk rengöring som färdigblandad lösning 130-032-JY
Biologisk rengöring som färdigblandad lösning Sats för första påfyllning 5 x 20-litersdunk 130-030-JY
200-litersfat Biologisk rengöring som färdigblandad lösning 161-524-JY
5-litersdunk Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4 183-543-JY
Sats för första påfyllning (koncentrat) 4 x 5-litersdunk Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4 187-606-JY
20-litersdunk Ekologiskt rengöringsmedel ULTRA som färdigblandad lösning 194-745-JY
bio.x Power Up Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4 267-681-JY
bio.x Protect Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4 267-678-JY

Lösningsmedelfri komponenttvätt

bio.x-rengöringsmedel

W Naturlig rengöring på biologisk bas
W Optimerad avfettningslösning som 

även löser upp härdat fett
W Speciella mikroorganismer bryter ner 

oljor och fetter. Därmed garanteras 
lång användningstid med samma 
höga rengöringseffekt.

W Genererar inga flyktiga organiska 
föreningar (VOC-fri)

W Naturlig rengöring på biologisk bas
W Biologiskt rengöringsmedel som koncentrat 

(spädes med vatten i förhållandet 1:4) för 
borttagning av olja, fett, skärvätska och 
liknande från metalldelar

Biologisk rengöring som färdigblandad 
lösning

Ekologiskt rengöringsmedel för bio.x

Biologisk rengöring som 
färdigblandad lösning, 
Artikelnr 130-032-JY

Biologisk rengöring som 
färdigblandad lösning,
Artikelnr 161-524-JY

Ekologiskt rengöringsmedel ULTRA som färdigblandad 
lösning, Artikelnr 194-745-JY

W NSF-certifierad och följaktligen lämplig för livsmedelsindustrin
W Kan användas överallt, för vanlig smuts

Ekologiskt rengöringsmedel för bio.x

Milt alkaliskt rostskyddsmedel.

W Kan vid behov tillsättas i rengöringsbad, när 
ett högre tillfälligt korrosionsskydd krävs.

W För gjutjärn, järn och stål känsligt för korro-
sion.

W Mycket drygt koncentrat: en liter bio.x Protect 
räcker till 100 liter bio.x rengöringsmedel. 

Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form 
för blandning med vatten i förhållandet 1:4, 
Artikelnr 267-678-JY

bio.x Protectbio.x Power Up
Förstärker rengöringseffekten av rengöringsmedlet bio.x. 

Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för 
blandning med vatten i förhållandet 1:4, 
Artikelnr 267-681-JY

W Kan vid behov tillsättas i rengöringsbadet, 
när mycket starkt nedsmutsade 
komponenter ska rengöras.

W Passar för alla bio.x-rengöringsmedel. 
W Innehållet i en 5-litersdunk räcker till ett 

bad. 
W Milt alkaliskt och VOC-fritt

Miljövänlig komponentrengöring med bio.x
De biologiska rengöringsmedlen lämpar sig för alla vanliga metaller (även aluminium och mässing), plast samt målade och förzinkade ytor. 
De tar bort oljor, lätta fetter, kylsmörjmedel, rostskyddsmedel, partikelsmuts och många andra föroreningar.
De naturliga mikroorganismerna bryter ned absorberade oljor och fetter och förlänger därmed rengöringsbadets livslängd.
bio.x-rengöringsmedlen är fria från lösningsmedel (VOC-fria), hudvänliga och miljövänliga.

För beställning ring: 036-39 56 60

W Biologiskt rengöringsmedel som färdigblandad lösning för 
borttagning av olja, fett, skärvätska och liknande från metalldelar

W Naturlig rengöring på biologisk bas
W Är en icke märkningspliktig kemisk produkt
W Kompatibelt med oljeavskiljare

W Inga särskilda skyddsåtgärder krävs
W Speciella mikroorganismer bryter ner oljor och fetter. 

Därmed garanteras lång användningstid med samma höga 
rengöringseffekt.

W Frisk äppeldoft

Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form 
för blandning med vatten i förhållandet 1:4, 
Artikelnr 183-543-JY

Sats för första påfyllning 
5 x 20-litersdunk, 
Artikelnr 130-030-JY

https://www.denios.se/rengoringsmedel-bio-x-20-liter-voc-fritt-130032/130032/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-for-forsta-pafyllning-av-smadelstvatt-bio-x-5-x-20-liter-voc-fri-130030/130030/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rengoringsmedel-bio-x-200-litersdunk-voc-fritt-161524/161524/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rengoringsmedel-avfettningsmedel-for-bio-x-enheter-som-koncentrat-183543/183543/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rengoringsmedel-konc-for-bio-x-anordningar-sats-4-x-5-liter-koncentrat-for-forsta-pafyllningen-187606/187606/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bio-x-ultra-rengoringsmedel-20-liter-voc-fri-for-hard-smuts-t-ex-svara-oljor-och-fetter-194745/194745/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rengoringsforstarkare-bio-x-power-up-i-5-l-dunk-tillsats-for-bio-x-rengoringsbad-voc-fri-267681/267681/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostskyddsmedel-bio-x-protect-i-5-l-dunk-tillsats-for-bio-x-rengoringsbad-267678/267678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rengoringsmedel-bio-x-20-liter-voc-fritt-130032/130032/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rengoringsmedel-bio-x-200-litersdunk-voc-fritt-161524/161524/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bio-x-ultra-rengoringsmedel-20-liter-voc-fri-for-hard-smuts-t-ex-svara-oljor-och-fetter-194745/194745/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostskyddsmedel-bio-x-protect-i-5-l-dunk-tillsats-for-bio-x-rengoringsbad-267678/267678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rengoringsforstarkare-bio-x-power-up-i-5-l-dunk-tillsats-for-bio-x-rengoringsbad-voc-fri-267681/267681/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rengoringsmedel-avfettningsmedel-for-bio-x-enheter-som-koncentrat-183543/183543/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-for-forsta-pafyllning-av-smadelstvatt-bio-x-5-x-20-liter-voc-fri-130030/130030/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

W Komponentrengöring av korrosionsbeständig polyeten för säker 
användning av lösningsmedel (flampunkt över 55 °C)

Artikelnr 178-520-JY

SafetyCleaner typ L 500 och L 800

Safety Cleaner L 500 med 
pedalmanövrering.

Safety Cleaner L 800 med en extra stor arbetsyta, 
Artikelnr 187-870-JY

520

5

www.denios.se/shop

Typ L 500 L 800

Bredd användningsyta [mm] 930 1500
Djup användningsyta [mm] 545 950
Arbetshöjd [mm] 950 950
Total bärförmåga [kg] 250 250
volym [l] 100 100
Mått utvändigt L x B x H [mm] 1010 x 780 x 1140 1600 x 1050 x 1025
Beställningsnummer 178-520-JY 187-870-JY

W Elektrisk pump (säker aktivering via pedal med automatisk återställning) 
matar rengöringsvätska till tvättpenseln resp. till en flexibel, fixerbar ledad 
slang med platt munstycke 

W Cirkulation av rengöringsvätska
W Lång livslängd tack vare flerstegs filtersystem för grova och fina orenheter
W Stor arbetsyta i ergonomisk höjd
W Stor bärförmåga (250 kg) för stora och tunga delar
W Uppfyller krav på rengöringsanordningar för lösningsmedel 

Artikelnr 187-874-JY

Komponentrengöringstvättar

W Mycket effektivt kalkrengörings- och avfettningsmedel med utmärkt upplösningsförmåga. Kan användas på många ytor som stål, aluminium, glas, 
keramik, samt kromaterade och anodiserade föremål. Har en mycket mild doft och omfattas inte av VOC-riktlinjerna. Dosering: outspädd.

VOC-fritt kalkrengöringsmedel för Safety Cleaner i 25-litersdunk

Tanken för rengöringsvätskan 
samt de tekniska 
komponenterna är lätta att 
nå tack vare uppställbar 
arbetsyta.

https://www.denios.se/safety-cleaner-l500-komponenttvatt-for-avfettningsmedel-av-korrosionsfri-polyeten-178520/178520/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/safety-cleaner-l800-komponenttvatt-for-avfettningsmedel-med-extra-stor-bricka-187870/187870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/safety-cleaner-l500-komponenttvatt-for-avfettningsmedel-av-korrosionsfri-polyeten-178520/178520/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/safety-cleaner-l800-komponenttvatt-for-avfettningsmedel-med-extra-stor-bricka-187870/187870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W För säker och bekväm rengöring av större delar i arbetshöjd

BESTÄLL SAMTIDIGT

volym [l] 45 60 105

Mått stomme B x D x H [mm] 680 x 650 x 930 680 x 650 x 950 990 x 650 x 950
Beställningsnummer 117-268-JY 156-554-JY 156-553-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Bottensil 117-270-JY 156-592-JY 156-591-JY
Beställningsnummer Korg för smådelar 117-269-JY 117-269-JY 117-269-JY

Komponenttvätt med dopptank FALCON

Dopptankar

W Även lämplig för förvaring av små, öppna behållare i tanken
W Locket öppnas med fotpedal
W Utrustad med gastryckfjäder och avtappningskran av rostfritt stål
W Gasfjädern ser till att locket stängs långsamt. Därmed minimeras 

risken för klämskador.
W Lock och bricka av rostfritt stål
W God motståndskraft även mot förorenade material
W Underrede av stålplåt som vätsketätt droppkar
W Korg för smådelar och bottensilar kan fås som tillval

En borttagbar bottensil som är anpassad till storleken på 
dopptanken ingår i leveransen.

Locket öppnas med fotpedal. Stängningen 
sker automatiskt när pedalen släpps upp. 
En gastryckfjäder ger långsam stängning 
så att risken för klämskador minimeras.

Korg för smådelar

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/komponenttvatt-med-dopptank-falcon-45-l-117268/117268/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/komponenttvatt-med-dopptank-falcon-60-l-156554/156554/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/komponenttvatt-med-dopptank-falcon-105-l-156553/156553/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bottensil-falcon-for-komponenttvatt-med-45-liters-volym-117270/117270/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bottensil-falcon-for-komponenttvatt-med-60-liters-volym-156592/156592/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bottensil-falcon-for-komponenttvatt-med-105-liters-volym-156591/156591/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/korg-falcon-for-komponenttvatt-117269/117269/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/korg-falcon-for-komponenttvatt-117269/117269/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/korg-falcon-for-komponenttvatt-117269/117269/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Smådelstvätt av rostfritt stål med 
doppsil, 2,5 l, Artikelnr 117-256-J2
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Artikelnr 117-255-JY

Rengöringsmedel för smådelar

Tvätt för smådelar av rostfritt stål 
med doppsil

Tvätt för smådelar av rostfritt stål, 2,5 till 20 liter

W För rengöring av smådelar eller för att doppa arbetsstycken
W Den fjäderlagrade doppsilen fungerar samtidigt som flamspärr
W När locket stängs trycks den inlagda silen automatiskt ned.
W Smådelar sänks därigenom ned i rengöringsvätskan

W För riskfri rengöring av smådelar
W Försedd med ett smältlod som stänger behållaren automatiskt 

om en brand skulle uppstå
W Med två handtag på sidorna för enkel transport
W Tillverkad av rostfritt stål i hög kvalitet

Korg för smådelar, Artikelnr
117-274-J2

Smådelstvätt av rostfritt stål, 20 liter, 
Artikelnr 117-272-J2

Smådelstvätt av rostfritt stål, 10 liter, 
Artikelnr 117-271-J2

volym [l] 2,5 10,0 20,0

Mått Ø x H [mm] 270 x 150 270 x 270 270 x 430
Beställningsnummer 117-256-JY 117-271-JY 117-272-JY
Tillbehör – Korg för smådelar Korg för smådelar
Beställningsnummer – 117-273-JY 117-274-JY

https://www.denios.se/smadelstvatt-av-rostfritt-stal-med-doppsil-2-5-l-117256/117256/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smadelstvatt-av-rostfritt-stal-10-liter-117271/117271/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smadelstvatt-av-rostfritt-stal-20-liter-117272/117272/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/korg-for-smadelar-for-dopp-och-rengoringsbehallare-av-rostfritt-stal-med-en-volym-pa-10-liter-117273/117273/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/korg-for-smadelar-for-dopp-och-rengoringsbehallare-av-rostfritt-stal-med-en-volym-pa-20-liter-117274/117274/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Behållare med självstängande lock i händelse av brand

För beställning ring: 036-39 56 60

Rengöringsmedel för smådelar

FALCON tvätt för smådelar av stål och rostfritt stål

W Behållare med självstängande lock i händelse av brand
W inklusive lätt löstagbar korg i rostfritt stål för smådelar
W Idealisk för avfettning eller rengöring av smådelar
W rektangulärt grundutförande för optimalt 

platsutnyttjande på arbetsytor och i kemikalieskåp
W med ergonomiska handtag för bekväm hantering
W Inklusive enkelt löstagbar korg av rostfritt stål för 

smådelar

Smådelsrengörare FALCON med 
korg i rostfritt stål för smådelar, 
samt med självstängande lock 
som sluts vid brand

Smältlodet ser till att locket 
stängs automatiskt vid en 
eldsvåda.

Smådelsrengörare FALCON med fjäderbelastad doppsil 
av rostfritt stål.

Smådelsrengörare FALCON med korg i rostfritt stål för 
smådelar, samt med självstängande lock som sluts vid 
brand

Utförande löstagbar korg för smådelar fjäderlagrad doppsil

Material stål stål stål stål
volym [l] 8 10 8 10
Mått utvändigt L x B x H [mm] 400 x 320 x 160 400 x 320 x 195 400 x 320 x 160 400 x 320 x 195
Beställningsnummer 243-454-JY 243-455-JY 256-868-JY 256-869-JY

DENSORB absorbent i multiformat som 
kan användas även som torktrasa

Magnetisk jordningskabel, 
enligt Atex

se sidan

317

se sidan

395

https://www.denios.se/tvatt-for-smadelar-falcon-av-stal-med-korg-8-l-243454/243454/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tvatt-for-smadelar-falcon-av-stal-med-korg-10-l-243455/243455/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smadelstvatt-falcon-av-stal-malad-med-sil-8-l-256868/256868/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/smadelstvatt-falcon-av-stal-malad-med-sil-10-l-256869/256869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

 W För säker fuktning av trasor och svampar
 W Ekonomisk, eftersom överflödig vätska rinner tillbaka ned i behållaren
 W Skyddar genom att minska de ångor som uppstår

FALCON ståltratt, förzinkad

FALCON vätningskannor av stål och rostfritt stål

 W Skydd mot flamgenomslag tack vare integrerad flamspärr
 W Lättanvänt pumpverk med fjäderlagrad vätningsbricka
 W Kan anpassas efter dina önskemål: i borstat rostfritt stål eller förzinkat 
stål lackerad i signalgul färg (RAL 1003)

FALCON tratt av rostfritt stål

Påfyllningstrattar

Vätningsflaskan FALCON möjliggör sparsam dosering och säker fuktning av trasor.

Artikelnr 187-534-JY

Artikelnr 187-536-JY

Material stål Rostfritt stål

volym [l] 1,0 2,5 1,0 2,0

Mått Ø x H [mm] 178 x 200 178 x 290 132 x 258 131 x 305
Beställningsnummer 187-531-JY 187-532-JY 211-600-JY 211-601-JY

Vätningskanna

Sicheres Reinigen mit FALCON Sprühkannen

Säker rengöring med FALCON vätningskannor

FALCON säkerhetsbehållare 
med avtappningskran

se sidan

472

https://www.denios.se/tratt-i-rostfritt-stal-for-sakerhetsbehallare-stod-23-mm-langd-95-mm-pafyllningsoppning-138-mm-187534/187534/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staltratt-for-sakerhetsbehallare-forzinkad-stod-23-mm-langd-95-mm-pafyllningsoppning-138-mm-187536/187536/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/falcon-vatningskanna-av-stal-malad-1-l-187531/187531/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/falcon-vatningskanna-av-stal-malad-2-5-l-187532/187532/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/falcon-vatningskanna-av-rostfritt-stal-1-l-211600/211600/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/falcon-vatningskanna-av-rostfritt-stal-2-l-211601/211601/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym 1,0 2,0

Mått stomme B x D x H [mm] 120 x 115 x 265 145 x 155 x 265
Beställningsnummer 263-215-JY 263-216-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Artikelnr 270-601-JY

Vätningskanna

För beställning ring: 036-39 56 60

Sicheres Reinigen mit FALCON Sprühkannen

FALCON vätningskanna av polyeten (PE)
W Säker fuktning av trasor och svampar
W Hög motståndskraft mot många kemiska medier, t.ex. syror eller baser
W Tåliga, kemiskt beständiga behållare av HDPE
W Lättanvänt pumpverk med fjäderlagrad vätningsbricka av rostfritt stål
W Ekonomisk, eftersom överflödig vätska rinner tillbaka ned i behållaren

Tåliga, kemiskt beständiga 
behållare av HDPE

Lättanvänt pumpverk med fjäderlagrad vätningsbricka av 
rostfritt stål

W För skydd av dagliga, besvärande droppförluster och små läckage
W För kannor, hinkar, dunkar och små fat
W Håller golvet rent och halksäkert
W Optimerad design med praktisk sköljpip och integrerat fäste för proppar

Uppsamlingskärl m. handtag, utlopp, 45 l Robust uppsamlingskärl med 
ergonomiska handtag, pip och 
praktisk avläggningsyta för locket, 
volym 45 liter, mått B x H (mm) 
728 x 200

https://www.denios.se/vatningskanna-falcon-av-polyeten-pe-1-liter-263215/263215/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vatningskanna-falcon-av-polyeten-pe-2-liter-263216/263216/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibelt-uppsamlingskarl-10300200101146/270601/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Sparsam och doserad sprayning på ytor och föremål som ska rengöras
W Ergonomisk sprayanordning av plast med justerbart munstycke
W Inbyggt pumpverk av plast
W Hög beständighet mot många rengöringsmedel
W Kan anpassas efter dina önskemål: i borstat rostfritt stål eller förzinkat 

stål lackerad i signalgul färg (RAL 1003)

FALCON spraykannor av stål och rostfritt stål

Säker rengöring med FALCON spraykannor

Spraykannor FALCON möjliggör doserad sprayning och enkel rengöring av förorenade ytor.

Alla behållare levereras med en 
säkerhetsdekal på fl era språk som anger 
innehållet med farosymboler enligt GHS.

Material stål Rostfritt stål

volym [l] 1,0 2,0 1,0 2,0

Mått Ø x H [mm] 165 x 300 190 x 345 165 x 300 190 x 345
Beställningsnummer 188-956-JY 188-957-JY 204-618-JY 204-619-JY

Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances 
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses 
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité. 
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un 
endroit bien visible du récipient.

You are required by law to label your hazardous materials. 
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and 
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the 
label in a clearly visible location to the container.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los 
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la 
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la 
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible 
del recipiente.

Spraykannor

Uppsamlingskärl för 
småbehållare av stål och 
rostfritt stål

se sidan
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https://www.denios.se/spraykanna-av-stal-volym-1-liter-galvaniserad-och-lackad-188956/188956/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spraykanna-av-stal-falcon-malad-2-liter-188957/188957/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spraykanna-av-rostfritt-stal-volym-1-liter-falcon-204618/204618/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spraykanna-av-rostfritt-stal-2-l-med-ganga-g1-1-4-iso-en-228-1-204619/204619/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Re
ng

ör
in

g 
oc

h 
av

fa
lls

ha
nt

er
in

g

W Användarvänligt sprayhuvud
W Mycket fin spraystråle
W Spraymängd per pumpslag: 1,2 ± 0,1 ml

NYHET

NYHET

W Spraya i alla positioner

527
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För beställning ring: 036-39 56 60

volym [ml] 250 500 1000

Mått Ø x H [mm] 60 x 220 76 x 240 95 x 295
Beställningsnummer 210-184-JY 210-185-JY 210-186-JY

Typ
Professional L 

1500 A
Professional L 

1500 S
Professional L 

1500 L
Professional Plus 

1600 L

Lämpar sig för Basiska 
rengöringsmedel Surt rengöringsmedel Rengöringsmedel med lösningsmedel

Färg spak/munstycke svart gul röd svart/röd
volym [l] 1,5 1,8
Maximalt driftstryck [bar] 3,0 4,0
Tryckluftsanslutning – – – NW 7,2 resp. 1/4“
Mått utvändigt L x B x H [mm] 300 x 150 x 430
Förpackningsenhet (förp.) 2 Styck
Beställningsnummer 229-377-JY 229-378-JY 229-379-JY 229-380-JY

Sprayfl askor med backventil

Sprayfl aska med backventil

Sprayfl askor

Sprayfl aska Professional

W Ergonomiskt formad stomme med låg 
tyngdpunkt för stabilitet

Munstyckesförlängare (300 mm) för sprayfl aska 
med pump Professional, Artikelnr 229-381-JY

Sprayfl aska med pump Professional

Spraymunstyckesförlängning (200 mm) 
för sprayfl askor Professional, 
Artikelnr 229-384-JY

W Kan även används på svårtillgängliga ställen
W Munstycket kan regleras steglöst
W Delar med mediekontakt tillverkade av PP, PE, 

silikon och rostfritt stål

W Ett tryck med tummen på sprayknappen räcker 
för en jämn sprayning.

W Spraystrålens finhet kan snabbt regleras genom 
en vridning på spraymunstyckets mutter.

W Robust och tekniskt genomtänkt
W Tryckbehållare av högkvalitativ plast med 

"EasyOpen“-formgivning
W Itegrerad skala för synlig nivåkontroll
W Tryckökning manuell med pumpspak resp. med 

tryckluft (typ Professional Plus)

volym [l] 0,5 1,0

Diameter utvändigt [mm] 95 120
Förpackningsenhet (förp.) 5 Styck
Beställningsnummer 229-382-JY 229-383-JY

DENSORB absorbent i multiformat som 
kan användas även som torktrasa

se side

395

https://www.denios.se/sprayflaska-med-backventil-av-pp-pe-och-rostfritt-stal-volym-0-25-liter-210184/210184/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprayflaska-med-backventil-av-pp-pe-och-rostfritt-stal-volym-0-5-liter-210185/210185/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprayflaska-med-backventil-av-pp-pe-och-rostfritt-stal-volym-1-liter-210186/210186/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/2-pumpsprayflaskor-dpz-professional-l-1500-typ-a-for-alkaliska-vatskor-1-5-liter-229377/229377/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/2-pumpsprayflaskor-dpz-professional-l-1500-typ-a-for-sura-vatskor-1-5-liter-229378/229378/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/2-pumpsprayflaskor-dpz-professional-l-1500-typ-a-for-losningsmedelshaltiga-vatskor-1-5-liter-229379/229379/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/2-pumpsprayflaskor-dpz-professional-plus-1600-l-for-losningsmedelshaltiga-vatskor-1-8-liter-229380/229380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/handsprayflaska-professional-500-ml-5-st-forp-229382/229382/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sprayflaska-professional-1000-ml-5-st-forp-229383/229383/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Högkvalitativ trasa
W Högsta kvalitet baserad på rena återvinningsprodukter
W Inga främmande delar som nitar, knappar eller dragkedjor

Typ BW

Typ KB Typ TB

Typ TW

Typ HB
W Av resistent. slitstarkt frottématerial 

(färgat)
W Hög uppsugningsförmåga, därför perfekt 

för torkning av fuktiga ytor
W Mjuk med stor absorptionsförmåga, 

passar för mycket känsliga ytor

Beställ i förpackningsenheter från - 3 x 10 kg 
presskuber - 30 x 10 kg presskuber (hel pall)

528

5 Trasor 
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Trasor i 
dispenserbox

Typ TB-B TW-B FB-B

Utförande Tyg, blandade färger Trikå, vit Flanell, glada färger
Förpackningsenhet (förp.) 3 Styck 3 Styck 3 Styck
Antal dukar 390 390 390
Dukformat [mm] 380 x 380 380 x 380 380 x 380
Vikt/dispenserbox [kg] 5,0 5,0 3,5
Beställningsnummer 246-193-JY 246-192-JY 246-194-JY

Typ KB TB BB HB TW BW HW

Utförande Kattun, färgglad Tyg, blandade 
färger

Sänglinne, glada 
färger Frotté färgglad Trikå, vit Sänglinne, vitt Frotté, vit

Beställningsnummer 3 presskuber à 10 kg 158-024-JY 158-019-JY 246-189-JY 246-191-JY 158-022-JY 158-027-JY 246-190-JY
Beställningsnummer 30 presskuber à 10 kg 158-037-JY 158-030-JY – – 158-034-JY 158-038-JY –

Typ BB
W av bomullslakan i ljusa färger
W Idealiskt för ömtåliga ytor eftersom de är 

praktiskt taget fria från sömmar

Typ HW
W av vitt, starkt frottématerial
W hög uppsugningsförmåga, därför idealiskt för 

torkning av fuktiga ytor då trasorna inte får färga 
av sig

Typ FB-B
W av extra mjuka flanelltyger, 

sorterade efter ljusa färger
W absorberande och flexibla för 

rengöring av även ojämna 
strukturer

W Rent vitt bomullstyg, mjukt, mycket hög 
uppsugningsförmåga, luddfritt

W Idealiskt för användning med lösningsmedel

W Klassiska trikåtrasor av mjukt, absorberande, 
ljust bomullsmaterial

W Lämplig för verkstäder, maskin- och 
tankrengöring, ja överallt där stora 
vätskemängder måste sugas upp

W Av lätt bomullsblandväv för grovsmuts
W Lämpliga för användning i verkstäder, lantbruk etc.

W Framställt av tvättad vit lakansväv av 
bomull

W Perfekt för polering av lackerade ytor där 
färgande trasor inte får användas

Trasor i pressade balar

Storköpsrabatt på förfrågan: 
036-39 56 60

https://www.denios.se/trasor-i-dispenserbox-kulor-trika-ca-5-kg-x-246193/246193/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-i-dispenserbox-vit-trika-ca-5-kg-246192/246192/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-i-dispenserbox-fargad-flanell-5-kg-246194/246194/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-kb-av-latt-bomullsvav-fargade-3-presskuber-a-10-kg-158024/158024/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-tb-av-ljust-fargat-bomullsmaterial-3-presskuber-a-10-kg-158019/158019/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-i-bal-kulora-bomullslakan-3x10-kg-246189/246189/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-i-bal-fargad-frotte-10-kg-246191/246191/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-tw-av-vitt-bomullsmaterial-3-presskuber-a-10-kg-158022/158022/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-bw-av-vita-bomullslakan-3-presskuber-a-10-kg-158027/158027/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-i-bal-vit-frotte-3-x-10-kg-246190/246190/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-kb-av-kattun-latt-bomullsvav-fargade-30-presskuber-a-10-kg-158037/158037/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-tb-av-ljust-fargat-bomullsmaterial-30-presskuber-a-10-kg-158030/158030/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-tw-av-vitt-bomullsmaterial-30-presskuber-a-10-kg-158034/158034/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trasor-bw-av-vita-bomullslakan-30-presskuber-a-10-kg-158038/158038/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Rulle, vit Duk, vit, z-vikt

Förpackningsenhet (förp.) 2 Rulle 8 Pack
Avrivare styck/ark 1000 720
Beställningsnummer 246-187-JY 246-188-JY
Tillbehör – Dispenser för torkduk, z-vikt
Beställningsnummer – 263-288-JY
Mått utvändigt L x B x H [mm] – 205 x 205 x 90

BESTÄLL SAMTIDIGT

529

5Rengöringstrasor 
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CO FRIENDLY

Utförande Rulle, vit Duk, vit, q-vikt

Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 10 Pack
Avrivare styck/ark 500 500
Dukformat (mm) 38 x 40 30 x 38
Ytvikt [g/m²] 80 80
Beställningsnummer 246-182-JY 273-933-JY

Typ N 19 D 19

Torkduk vit, 1-lager, Enhet= 12 rullar à 
125 m, Bredd = 22 cm

Torkduk av papper wipe away, vit, 1-lager, 
Enhet=6 Rullar à 300 m, Bredd=22 cm

Beställningsnummer 248-314-JY 248-315-JY
Tillbehör Praktisk dispenserbox inkl. väggmonteringssats
Beställningsnummer 249-664-JY 249-666-JY
Mått utvändigt L x B x H [mm] 180 x 172 x 345 250 x 230 x 365

Trasa typ AT

Trasa Typ Bio White

Torkduk Basic

W Sparsam förbrukning: med hjälp av de rundade 
rivtänderna kan pappershanddukarna rivas av 
i önskad längd

W maximal hygien 
då användaren 
bara vidrör 
den borttagna 
pappershandduken

Praktisk dispenserbox inkl. 
väggmonteringssats

W extremt stark och voluminös duk
W perfekt ersättning för konventionella rengöringstrasor
W för krävande rengöringsarbete och borttagning av ingrodd smuts, 

t.ex. avfettning av kugghjul
W duk tillverkad av hygienisk cellulosa/polypropylenväv med hög 

absorptionsförmåga
W lämplig för upptagning av oljor, fetter, vattenlösningar
W slitstark, luddfri och kan användas såväl torr som fuktig
W kan även användas på ojämna ytor
W syra- och lösningsmedelsresistent

W luddfria, hygieniska dukar för i det närmaste alla lättare rengöringsuppgifter
W 100 % nedbrytbart, miljövänligt alternativ till syntetiska fibrer
W extra stark och absorberande specialväv av cellulosa och polylactiden
W Dukformat 30 x 38 cm

W för nästan alla lättare rengöringar
W perfekt för hygieniska områden med stor 

förbrukning
W miljövänlig och hygienisk torkduk tillverkade av 

cellulosa med hög renhetsgrad, vita
W lättåtkomlig, utan perforering
W upplindningen från mitten garanterar vid 

användning av den väggmonterade dispensern 
att dukarna alltid är rena

Praktisk dispenser för torkpapper typ N 19 och D 19 
(se tabell på nästa sida)

extra bra grepp tack vare 
bikakemönster

För beställning ring: 036-39 56 60

Avrullningsställ för rullprodukter

se sidan
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https://www.denios.se/torkduk-non-woven-hightextra-bio-vit-pa-rulle-500-ark-format-38-x-30-cm-246187/246187/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkduk-non-woven-hightextra-bio-vit-z-vikt-8-x-90-dukar-format-38-x-30-cm-246188/246188/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dispenser-for-z-vikta-torkdukar-av-abs-som-bords-och-vaggautomat-263288/263288/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkpapper-all-tex-vitt-slitstarkt-och-vatstarkt-pa-rulle-perforerat-500-ark-format-38-x-40-cm-246182/246182/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkduk-all-tex-80-kreppat-papper-for-kansliga-ytor-vitt-12-x-35-st-format-38-x-30-cm-273933/273933/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkduk-vit-1-lager-enhet-12-rullar-a-125-m-bredd-22-cm-248314/248314/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkduk-av-papper-wipe-away-vit-1-lager-enhet-6-rullar-a-300-m-bredd-22-cm-248315/248315/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dispenser-for-hushallspappersrullar-upp-till-max-245-mm-bredd-och-150-mm-diameter-249664/249664/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dispenser-for-hushallspappersrullar-upp-till-max-255-mm-bredd-och-200-mm-diameter-249666/249666/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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STORSÄLJARE
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Utförande Rulle, blå, tre lager Rulle, vit, fyra lager

Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 1 Rulle
Avrivare styck/ark 989 925
Beställningsnummer 130-036-JY 130-037-JY

Utförande Rulle Rulle

Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 4 Rulle
Avrivare styck/ark 700 1000
Dukformat (mm) 260 x 350 mm 200 x 300 mm
Beställningsnummer 130-038-JY 123-192-JY

Utförande Duk, vit, z-vikt Duk, turkos, z-vikt Rulle

Förpackningsenhet (förp.) 10 Pack 1 Kartong(er) 2 Rulle
Avrivare styck/ark 500 200 1000
Beställningsnummer 130-040-JY 130-041-JY 130-042-JY
Tillbehör Dispenser för torkduk, z-vikt – –
Beställningsnummer 263-288-JY – –
Mått utvändigt L x B x H [mm] 205 x 205 x 90 – –

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Absorberande torkdukar

Torkdukar som tål lösningsmedel

Robusta pappersrullar

W Universell användning i alla områden såsom laboratorier, 
elindustri, fordon, lackering, tillverkning, industriområde

W Textilliknande duk av en kombination av cellulosa och polyester, 
snabbupptagande, lösningsmedelbeständig och luddfri

W Mycket rivhållfast i både torrt och vått tillstånd

W Silikonfri
W Perfekt avfettningsduk som även är bäst lämpad för användning 

i livsmedelsområden
W Dukformat 30 x 38 cm

W Greppvänlig trasa för industri och verkstad
W Kan användas på många sätt, t.ex. för rengöring och underhåll av produktionsmedel i verkstäder och 

för att rengöra byggnader
W Absorberande tork- och rengöringsduk, perfekt för upptorkning av olja och vatten
W Även lämplig för användning på repkänsliga ytor tack vare den mjuka strukturen
W Tillverkad av högkvalitativ cellulosa med stabiliserande tillsats av late
W Extra stark och luddfri

W Perfekt för användning i alla industriområden, 
bilverkstäder osv.

W För rengöring och upptagning av smuts, oljor och fetter
W Extra stark och luddfri
W Speciellt lämpliga för avlägsnande av metallspån 

och användning vid underhållsarbeten med olje- och 
smutsintensiva arbetsstycken

W Tillverkad av återvunnet papper (vit) eller cellulosa (blå)
W 4-lagers-rullen har en extremt hög absorptionsförmåga
W Dukformat 37 x 38 cm

https://www.denios.se/robusta-cellulosa-dukar-3-skikt-1-rulle-bla-130036/130036/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/robusta-cellulosa-dukar-4-skikt-1-rulle-vit-130037/130037/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkdukar-av-cellulosa-extra-tjocka-och-mjuka-vita-1-rulle-130038/130038/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkduk-av-cellulosa-extra-tjock-och-mjuk-vit-4-rullar-123192/123192/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkdukar-som-tal-losningsmedel-z-vikta-folieforpackning-med-10-vit-130040/130040/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkdukar-som-tal-losningsmedel-z-vikta-folieforpackning-med-1-turkos-130041/130041/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkdukar-som-tal-losningsmedel-2-rullar-130042/130042/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dispenser-for-z-vikta-torkdukar-av-abs-som-bords-och-vaggautomat-263288/263288/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Re
ng

ör
in

g 
oc

h 
av

fa
lls

ha
nt

er
in

g

Utförande Rub & Scrub Heavy Duty All Purpose

Förpackningsenhet (förp.) 6 6 6
Avrivare styck/ark – 450 600
Dukformat (mm) 200 x 250 mm 200 x 250 mm 200 x 250 mm
Beställningsnummer 273-345-JY 273-343-JY 273-344-JY
Tillbehör Vägghållare Vägghållare Vägghållare
Beställningsnummer 273-339-JY 273-339-JY 273-339-JY

Typ X 170

Förpackningsenhet (förp.) 2 Rulle
Utförande 2 skikt
Avrivare styck/ark 2520
Bredd utvändigt [mm] 240
Beställningsnummer 248-316-JY

REKOMMENDATION
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CO FRIENDLY

Artikelförklaring Rulle Duk, z-vikt

Förpackningsenhet (förp.) 1 Rulle 6 Pack
Avrivare styck/ark 500 300
Beställningsnummer 129-659-JY 278-345-JY
Tillbehör – Dispenser för torkduk, z-vikt
Beställningsnummer – 263-288-JY
Mått utvändigt L x B x H [mm] – 205 x 205 x 90

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Torkdukar som kan återanvändas
W Passar för användning i alla industriområden, t.ex. för rengöring och underhåll av produktionsmaskiner och verktyg
W Superstark, tvättbar och återanvändbar, suger tillförlitligt upp olja och smörjmedel
W Problemfri användning med olika lösningsmedel, kemikalier och oljor

Robusta industriella 
torkdukar
W Perfekt för användning i alla 

industriområden, bilverkstäder osv.
W Speciellt utformade för att användas vid 

stark nedsmutsning
W Bästa pris/prestandaförhållande: idealisk 

vid hög förbrukning
W Lämpar sig perfekt för avlägsnande 

av metallspån och användning vid 
underhållsarbeten med olje- och 
smutsintensiva arbetsstycken

W Slitstarka dukar av återvunnen cellulosa, 
bruna

W Dukformat 24 x 38 cm

Våtservetter
Rengör händer, ytor och verktyg snabbt och effektivt utan vatten. 
Perfekt när man är ute och besöker kunder eller i servicebilen men även för arbetsplatsen.

Typ Heavy Duty
W Rengöringsduk med skrubbande effekt och mild 

citrusdoft.
W Avlägsnar olja, dieselolja, fett, färg, lim och 

annan svår smuts utan vatten.

Typ All Purpose
W Slitstark rengöringsduk med mild citrusdoft.
W Avlägsnar olja, vax, färg och vanlig smuts 

effektivt och skonsamt från händerna utan vatten.
W Den släta ytan luddar inte och efterlämnar inga 

fibrer.

Typ Rub & Scrub
W Rengöringsduk med skrubbeffekt som även avlägsnar svår smuts.
W Avlägsnar olja, fett, vax och annan smuts effektivt från verktyg, 

vajrar och ytor utan vatten.
W Slät och mjuk baksida, perfekt för att rengöra händerna.

NYHET

För beställning ring: 036-39 56 60

Återanvändningsbara rengöringsdukar, format 
enkelduk z-vikta: 38 x 40 cm

Rengöringstrasor, på rulle

https://www.denios.se/fuktiga-torkdukar-plum-rub-scrub-innehaller-inget-losningsmedel-6-dispenser-a-75-dukar-273345/273345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fuktiga-torkdukar-plum-heavy-duty-med-skrubbande-effekt-6-dispenser-a-75-dukar-273343/273343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fuktiga-torkdukar-plum-all-purpose-luddfria-6-dispenser-a-100-dukar-273344/273344/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-plum-fuktiga-torkdukar-i-dispenser-273339/273339/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-plum-fuktiga-torkdukar-i-dispenser-273339/273339/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vagghallare-for-plum-fuktiga-torkdukar-i-dispenser-273339/273339/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/torkduk-av-papper-wipe-away-brun-2-lager-enhet-2-rullar-a-480-m-bredd-24-cm-248316/248316/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ateranvandningsbara-rengoringsdukar-1-rulle-bla-129659/129659/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ateranvandningsbara-rengoringsdukar-z-vikta-6-folieforpackningar-a-50-dukar-278345/278345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dispenser-for-z-vikta-torkdukar-av-abs-som-bords-och-vaggautomat-263288/263288/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Idealisk för svåråtkomliga områden
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W med optimerat magnetfält, för säker upptagning av järndelar från 
fogar och spår

W i stabilt skåp av rostfritt stål - lämplig även för utomhusarbete

Artikelnr 257-417-JY

NYHET
Artikelnr 268-049-JY

Med ergonomiskt handtag och praktisk 
upphängning

Magnetredskap

W För uppsamling av magnetiska metallspån, spikar och små 
metalldelar vid maskiner för skärande bearbetning 
(som fräsar, svarvar, borrmaskiner) eller arbetsbänkar

W Griper metalldelar på upp till 5 cm avstånd på ett 
säkert sätt

W Lätt skaft som inte rostar
W Bekväm tömning genom att mittstaven dras ut
W Totallängd: 410 mm

W Under höljet finns ställbara hjul som möjliggör anpassning efter ojämna 
underlag så att man enkelt kommer åt att rengöra även hörn och kanter 
(arbetsbredd 610 mm).

W Vid aktivering av den ergonomiska fotpedalen faller de uppsamlade delarna 
ur enheten.

W underhållsfri och väl testad många gånger, t.ex. vid metallbearbetning, på 
byggarbetsplatser, och inom återvinningssektorn

Magnetisk sopmaskin

Magnetuppsamlare, justerbar

Hjulens placering bakom huset gör att 
även hörn och kanter kan sopas rena.

Genom att trampa på fotpedalen frigörs de uppsamlade 
järndelarna från magneten.

W För att plocka upp metalldelar (verktyg, skruvar, bultar, spån, 
profiler etc.) på svåråtkomliga ställen, t.ex. under maskiner

W Magnetiskt huvud som kan justeras upp till 150 grader
W Teleskopskaft, utdragbart 66 till 104 cm
W Sopområde: 84 cm², sopbredd: 28 cm

NYHET
Artikelnr 268-052-JY

Magnetstav
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Artikelnr 179-680-JY

Artikelnr 268-053-JY

Artikelnr 268-047-JY

Magnetkvastar

Magnetkvast för gaffeltruck

 W Även mycket lämplig för ojämna, råa golv, t.ex. 
av grus, sprucken betong och stenläggning.

 W Lätt att fästa på gaffeltruckar
 W Magnetkvasten griper säkert metalldelar på 
upp till 14 cm avstånd

 W De uppsamlade metalldelarna lossas enkelt 
genom att man drar upp handtaget på 
ovansidan.

 W Kapacitet upp till 80 kg
 W Sopbredd (mm): 910

 W Teleskopskaftet justerbart från 
640 till 1020 mm

 W Ergonomiskt format skaft, 
handtag med fingergrepp och 
halkskydd

 W Sophöjden inställbar från 19 till 
38 mm

 W Extra stora, profilerade hjul för 
lätt och säker användning

Artikelnr 268-046-JY   W Kraftig magnet med lång livslängd för 
avlägsnande av farliga och obehagliga 
metalldelar på trafikerade ytor, hallgolv osv.

Magnetkvast med justerbart 
teleskophandtag

 W Eliminerar riskkällor
 W Enkel upptagning av spån och andra besvärliga järndelar som annars kan orsaka stopp i sopmaskiner
 W Magnetborsten drar ut metalldelar ur fogar och sprickor där handborstar, kvastar och sopmaskiner inte kommer åt.

 W Enkel borttagning av 
uppsamlade metalldelar 
med lättmanövrerad 
lösgöringsmekanism på skaftet

 W Teleskopskaftet kan justeras 
mellan 690 och 1 020 mm

 W För att plocka upp metalldelar på svåråtkomliga ställen
 W Magnetiskt huvud som kan justeras upp till 180 grader
 W Teleskopskaft, utdragbart 69 till 102 cm

Magnetkvast med 
teleskophandtag

Magnetkvastar

Det uppsamlade materialet lossas enkelt 
genom att man drar upp handtaget på 
ovansidan.

För beställning ring: 036-39 56 60

Magnetkvast för gaffeltruck

Magnetborste
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W Minimerar användningen av absorbenter och sänker avfallshanteringskostnaderna
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Artikelnr 123-223-JY

Artikelnr 123-224-JY

Tillbehör

Beställningsnummer

Vakuumslang för dammsugare typ SV 6.4, längd 3 m, Ø 38 mm 177-326-JY
Fatbälte för 200 liters standardfat 174-321-JY
Sil för 200-l-våtdammsugare 179-650-JY

Innehåll: 
1 vakuumpump med 
avstängningsventil och 
överfyllningsspärr
2 m vakuumslang (Ø 38 mm)
1 Camlock-snabbkoppling
3-delat sugrör
1 bottenmunstycke med gummilist
1 handmunstycke

Innehåll: 
1 vakuumpump med 
avstängningsventil och 
överfyllningsspärr
1 anslutning med 90-vinkel för 2“-hål
2 m vakuumslang, Ø 38 mm

Våtdammsugare SV 6.4

Våtsugare

Våtdammsugare SV 6.16

Våtsugare SV 6.16 med bottenmunstycke

W Lämplig för uppsugning av bottensatsen i sänkkar, diesel eller olja från 
fordon eller för tömning av uppsamlingskärl

W passar till alla stålfat med 2" fingänga
W med tryckluftsdrift

W möjlighet till återanvändning av avfallsprodukten
W Inga filter behövs
W En flottör förhindrar överfyllning
W Möjligheten till återanvändning av avfall produkten

Våtdammsugare typ SV 6.4, för montering på ett stålfat 
med sprundhål (kan fås som tillbehör)

60- och 200-litersfat

se sidan

451

https://www.denios.se/vakuumslang-for-dammsugare-typ-sv-6-4-langd-3-m-o-38-mm-177326/177326/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatbalte-for-200-liters-standardfat-174321/174321/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sil-for-200-l-vatdammsugare-179650/179650/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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NYHET
Artikelnr 257-588-JY
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W Tryckluftsugare och pump för vätskor med en flampunkt över 55 °C

PumpOut

257-588-JY

NYHET
Artikelnr

Utförande PumpOut PumpOut ATEX

Beställningsnummer 179-647-JY 186-281-JY

Utförande PressOut PressOut ATEX

Beställningsnummer 257-588-JY 257-589-JY
Tillbehör Silkorg i rostfritt stål för fi ltrering av främmande föremål

Beställningsnummer 173-840-JY 173-840-JY

Innehåll: 
Venturi-pump med överfyllningsspärr (för uppsugning), membranpump (för 
bortpumpning), sugslang och sugrör, bottenmunstycke (ej för lösningsmedel!) 
Silkorg för filtrering av fasta partiklar, 200-litersbehållare och transportvagn, 
fatbälte för att undvika deformering vid undertryck

Våtsugare

Suger upp och avfallshanterar vätskor med en och samma enhet

Innehåll: 
Venturi-pump med överfyllningsspärr 
Sugslang och sugrör
Hand- och golvmunstycke (inte för lösningsmedel!)
50-liters-behållare och transportvagn

PressOut

W Sänker avfallshanteringskostnaderna
W minimerar behovet av absorbenter
W underhållsfri, inga roterande delar
W Suger upp såväl rena som smutsiga vätskor från golvet eller ur maskiner, 

tankar med mera

W Pumpar vätskor i eller ur en avfallsbehållare
W Lämpar sig särskilt väl för kylvätskor, oljelack, färger, tvättvatten, diesel, 

absorptionsmedel osv.
W Utmärkt att kombinera med bandskimmer
W Kan fås i två utföranden: PressOut och PumpOut

PumpOut suger upp vätska från golvet och pumpar den sedan i en IBC.

Kombinerad användning: PumpOut suger kylvatten från en maskin och separerar 
i samband med detta partiklar från vätskan. En oljeskimmer på behållarens 
2"-öppning skrapar upp oljan från ytan. Sedan pumpas den rengjorda vätskan 
tillbaka till maskinen.

Vätskan som sugs in i behållaren kan tryckas över till en avfallstank (t.ex. IBC) 
över ett avstånd på 2-3 meter.

Den kompakta konstruktionen, 
markfrigång på 135 mm och 
hjuldiameter på 100 mm 
säkerställer enkel manövrering 
även i trånga utrymmen.

För beställning ring: 036-39 56 60

Oljeskimmer se sidan

536

https://www.denios.se/vatsugare-pressout-med-venturi-pump-med-overfyllningssparr-257588/257588/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vatdammsugare-pumpout-med-venturi-pump-med-overfyllningssparr-179647/179647/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pumpout-ex-tryckluftsvatsugare-och-pump-ex-skyddad-186281/186281/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vatsugare-pressout-med-venturi-pump-med-overfyllningssparr-257588/257588/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vatsugare-pressout-atex-med-venturi-pump-med-overfyllningssparr-257589/257589/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sil-for-54-l-atex-vatdammsugare-av-rostfritt-stal-for-filtrering-av-fasta-foremal-173840/173840/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sil-for-54-l-atex-vatdammsugare-av-rostfritt-stal-for-filtrering-av-fasta-foremal-173840/173840/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Kan även användas i explosiva miljöer: Gas zon 1 / damm zon 21

W Snabb avskrivning
W Minskade anskaffnings- och avfallskostnader
W Förlängda användningstider för material och 

maskiner

536
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Kan även användas i explosiva miljöer: Gas zon 1 / damm zon 21

Bärbar oljeskimmer för flexibel 
användning på varierande platser; oljan 
stryks av från bandet på båda sidorna.

Utförande ATEX W60 ATEX W200

Beställnings-
nummer 173-292-JY 179-646-JY

Utförande Doppdjup 115 mm Doppdjup 270 mm Doppdjup 420 mm Doppdjup 575 mm

Mått utvändigt L x B x H [mm] 170 x 110 x 255 170 x 110 x 410 170 x 110 x 560 170 x 110 x 715
Beställningsnummer 179-651-JY 179-652-JY 179-653-JY 179-654-JY

Tillbehör

Beställningsnummer

ATEX-förlängningsslang för våtsugare, 3 m, Ø 38 mm, antistatisk 173-839-JY
Fatbälte för 200 liters standardfat 174-321-JY
Sil för 54-l-ATEX-våtdammsugare, av rostfritt stål, för fi ltrering av fasta föremål 173-840-JY
Sil för 200-l-våtdammsugare 179-650-JY

Oljeavskiljare

Vätskesugare ATEX W200 med 200-liters 
behållare av rostfritt stål

Våtsugare

Våtdammsugare typ ATEX W54 och ATEX W200

Vätskesugare ATEX W54 med 54-liters behållare 
av rostfritt stål

W För alla vätskor med en flampunkt över +55 °C, 
t.ex. tvätt- och kylvätska, olja, färg, slam, glykol, 
diesel, smörjolja, absorbenter osv. (inte för 
lösningsmedel)

W Suger enbart med tryckluft upp vätska från golv, 
ur maskiner och behållare

W Inkl. 2 m sugslang (Ø 38 mm, antistatisk), 3-delat 
metallsugrör, bottenmunstycke, transportvagn 
(med antistatiska hjul) och behållare

W Funktionsprincip: Olja fäster bättre till sig själv 
och andra föremål än till vatten. Den tas upp av 
skimmerbandet och absorberas på så sätt från 
vattenytan.

W Kapacitet på upp till 4 liter olja per timme
W Kan användas inomhus och utomhus för vattenbaserade 

tvätt-, kyl- och skärvätskor upp till +100 °C
W Inkl. timer och ett band av rostfritt stål och polyuretan 

(kan snabbt bytas)

Typisk användning: 
Oljebandskimmer med 
monteringsfot, monterad 
på kanten av en behållare

https://www.denios.se/atex-vatsugare-med-tryckluftsdrift-inkl-vatskebehallare-pa-54-liter-som-kan-rullas-173292/173292/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/atex-vatsugare-med-tryckluftsdrift-inkl-vatskebehallare-pa-200-liter-som-kan-rullas-179646/179646/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skimmer-drankdjup-115-mm-179651/179651/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skimmer-drankdjup-270-mm-179652/179652/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skimmer-drankdjup-420-mm-179653/179653/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skimmer-drankdjup-575-mm-179654/179654/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/atex-forlangningsslang-for-vatsugare-3-m-o-38-mm-antistatisk-173839/173839/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fatbalte-for-200-liters-standardfat-174321/174321/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sil-for-54-l-atex-vatdammsugare-av-rostfritt-stal-for-filtrering-av-fasta-foremal-173840/173840/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sil-for-200-l-vatdammsugare-179650/179650/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Uppfyller de europeiska säkerhetsstandarderna och de krav som ställs av branschorganisationer och lagstiftare för arbete med hälsofarligt 
damm

W Utformade enligt kraven på hälsoskydd, säkerhet och bullerdämpning
W Mjuk motorstart – startströmmen hålls låg och spänningsfall förhindras

Säkerhetssugare för farligt damm

Säkerhetssugare typ S 940 med 4 m sugslang, böjt 
handrör, filtersäck och filterelement, luftfilter för 
motorkylning och snedrörsmunstycke.

Säkerhetssugare typ S 990 med filterpåse och 
filterelement, avfallspåse och luftfilter för 
motorkylning.

Säkerhetssugare typ S 960 med 3,5 m sugslang 
Ø 27 mm, sugrörshållare, filtersäck och 
filterelement, verktygsadapter, kabelvinda med 
7,5 m nätkabel.

Säkerhetssugare typ S 540-asbest med 3 m 
sugslang, böjt handrör och två 0,5 m förlängningsrör 
(samtliga av förkromat stål), filtersäck och 
filterelement, golv- och snedrörsmunstycke.

Säkerhetssugare typ S 560-asbest med 3 m 
sugslang (Ø 36 mm), böjt handrör av rostfritt stål, 
filtersäck och filterelement, snedrörsmunstycke och 
apparatuttag.

Extra tillbehörsset: 4 m sugslang (Ø 36 mm), förlängnings- och 
handrör, golv-, fog- och borstmunstycke, Artikelnr 250-758-JY

Ytterligare tillbehörssatser för de 
enskilda säkerhetssugarna finns 
i DENIOS webbshop på 
www.denios.se/shop

Typ S 540-Asbest S 560-Asbest S 940 S 960 S 990

Eff ekt [W] 1500 1200 1400 1500 2800
Användning L, M, H, ASBEST L, M, H, ASBEST L, M, ATEX TYPE 22 L, M, ATEX TYPE 22 L, M, H, ATEX TYPE 22
Ex-klass (märkning) – – II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54 II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54 II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
volym [l] 30 70 37 70 50
Undertryck [mbar] 250 230 230 250 230
Bullernivå [db(A)] 59 57 60 59 67
Mått utvändigt L x B x H [mm] 450 x 400 x 672 605 x 600 x 600 596 x 462 x 786 1000 x 655 x 610 810 x 600 x 1140
Vikt [kg] 10 25 19 33 50
Beställningsnummer 210-582-JY 137-971-JY 218-631-JY 137-972-JY 218-632-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Säkerhetsfi ltersäckar 
(VE=5 st.) 137-976-JY 137-977-JY 218-633-JY 137-981-JY 218-634-JY

Beställningsnummer Mikrofi lterelement 137-982-JY 137-983-JY – 137-984-JY –

Säkerhetssugare

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/sakerhetssugare-s-540-asbest-maximal-effekt-1-200-w-behallarvolym-30-liter-210582/210582/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetssugare-s-560-asbest-maximal-effekt-1-200-w-behallarvolym-70-liter-137971/137971/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industridammsugare-typ-s-940-ex-zon-22-maximal-effekt-1100-w-behallarvolym-37-liter-218631/218631/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industridammsugare-s-960-for-dammklass-b-1-maximal-effekt-1-500-w-volym-70-liter-ex-zon-22-137972/137972/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industridammsugare-typ-s-990-ex-zon-22-for-dammklass-m-och-h-maximal-effekt-2200-w-50-liter-218632/218632/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsfilterpasar-for-sakerhetdammssugare-s-540-asbest-5-st-137976/137976/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsfilterpasar-for-sakerhetdammssugare-s-560-asbest-5-st-137977/137977/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/filterpasar-for-sakerhetdammssugare-typ-s-940-218633/218633/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsfilterpasar-for-sakerhetdammssugare-s-960-5-st-137981/137981/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sakerhetsfilterpasar-for-sakerhetdammssugare-typ-s-990-218634/218634/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mikrofilterelement-for-sakerhetdammssugare-s-540-asbest-137982/137982/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mikrofilterelement-for-sakerhetdammssugare-s-560-asbest-137983/137983/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mikrofilterelement-for-sakerhetdammssugare-s-960-137984/137984/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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ASF-behållare, dubbelmantlad

volym [l] 100 280 445 800 1000
Mått utvändigt L x B x H [mm] 570 x 470 x 700 750 x 605 x 1050 1230 x 1030 x 840 1230 x 1030 x 1220 1230 x 1030 x 1400
Vikt [kg] 65 120 220 285 310
UN-godkännande D/BAM 9440/1A2 D/BAM 6480/31A D/BAM 0471/31A D/BAM 0472/31A D/BAM 0472/31A
Beställningsnummer 117-959-JY 120-363-JY 120-364-JY 117-960-JY 117-961-JY

ASF-behållare, dubbelmantlad

ASF- och ASP-behållare

Behållare typ ASF-D, 100 liter, 
dubbelmantlad

Detaljbild: Läckageindikering för 
kontroll av behållarens täthet.

W För en säker insamling och transport av vätskor
W Stabil, varmförzinkad stålkonstruktion med dubbelvägg
W Utrustad med vakuumläckageindikator för pålitlig övervakning av tätheten 
W Läckageavkänning för test av tätheten
W Gaffelfickor för enkel transport

W Transportgodkänd enligt ADR/RID/IMDG-Code för förpackningsgrupp II och 
III. Transport tillåten utan begränsning av flampunkt och miljöfarlighet

W Aktiv lagring tillåten upp till 450 liter utan begränsning – från 450 liter 
tillåten för ämnen med flampunkt över 55 °C

W Passiv lagring utan begränsning 
W Lagring utan extra uppsamlingskärl tillåten

Vid uppsamling och särskilt även vid transport av t.ex. rester eller avfall måsten en mängd bestämmelser osv. följas. Med avfallsbehållarna för 
vätskor och avfallsbehållarna för massor och fasta ämnen, erbjuder vi testade och godkända lösningar för många krav som finns inom nästan 
alla branscher.

Alla ASF-behållare kan staplas, så att 
en kompakt, utrymmessparande lagring 
blir möjlig.Alla ASF-behållare kan staplas, så att en kompakt förvaring blir möjlig.

https://www.denios.se/fa-tank-for-spillolja-asf-dubbelmantlad-volym-100-liter-forzinkad-117959/117959/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fa-tank-for-spillolja-asf-dubbelmantlad-volym-280-liter-forzinkad-120363/120363/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fa-tank-for-spillolja-asf-dubbelmantlad-volym-445-liter-forzinkad-120364/120364/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fa-tank-for-spillolja-asf-dubbelmantlad-volym-800-liter-forzinkad-117960/117960/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fa-tank-for-spillolja-asf-dubbelmantlad-volym-1000-liter-forzinkad-117961/117961/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Re
ng

ör
in

g 
oc

h 
av

fa
lls

ha
nt

er
in

g

539

5

För fasta ämnen och massor ASP-behållare för tomma sprayburkar

volym [l] 240 600 800 800
Mått utvändigt L x B x H [mm] 715 x 715 x 845 1200 x 1000 x 1023 1200 x 1000 x 1212 1200 x 1000 x 1212
Vikt [kg] 80 175 190 190
UN-godkännande D/BAM   0460/11A D/BAM 12229/11A D/BAM 12229/11A D/BAM 12938
Beställningsnummer 117-962-JY 117-964-JY 117-965-JY 208-417-JY

Plastsäckar av polyeten (PE) som skydd mot stark nedsmutsning av ASP-behållaren (1 förpackning = 10 st)
Beställningsnummer 117-963-JY 117-966-JY 117-966-JY 117-966-JY

ASP-behållare 800 liter för 
tomma sprayburkar

För fasta ämnen och massor

ASF- och ASP-behållare

ASP-behållare 800 liter

För beställning ring: 036-39 56 60

För förvaring och transport av fasta ämnen

W För uppsamling och säker transport av fasta ämnen och pastor
W Transportgodkänd enligt ADR/RID/IMDG-Code, förpackningsgrupp II och III
W Aktiv lagring tillåten, behållaren måste stå på fast underlag så att ev. 

spill kan upptäckas och avlägsnas
W Passiv lagring tillåten
W stabil, varmförzinkad stålkonstruktion
W Lätt att öppna locket tack vare fjädrade gångjärn som ger viktavlastning och 

spärras i två öppningsvinklar (70° och 270°)
W Som tillbehör finns stabila plastsäckar som skyddar behållarna mot smuts 

https://www.denios.se/behallare-asp-for-insamling-och-transport-av-farligt-avfall-volym-240-liter-forzinkad-117962/117962/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-asp-for-insamling-och-transport-av-farligt-avfall-volym-600-liter-forzinkad-117964/117964/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-asp-for-insamling-och-transport-av-farligt-avfall-volym-800-liter-forzinkad-117965/117965/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=208417
https://www.denios.se/search?query=117963
https://www.denios.se/search?query=117966
https://www.denios.se/search?query=117966
https://www.denios.se/search?query=117966
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NYHET
Artikelnr 265-886-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Specialkärl och säkerhetsbehållare

Påbyggnadsanordning med 
självstängande lucka av polyeten, 
Ø 630 mm

Behållare för fast avfall, 200 liter

Flammex-släckningsanordning för fat Fattillsats med inkastlucka

Behållare för fast avfall, 
Artikelnr 117-967-JY  

 W Det integrerade chassit gör denna bärbara behållare speciellt lämplig 
för decentral insamling av fast avfall.

 W Varmförzinkat utförande
 W Stabil spärr på locket
 W Transport: Tillåten för fasta ämnen som får transporteras i "fat av stål 
med avtagbart lock" 

 W Aktiv lagring: Tillåten – behållaren måste stå på fast underlag så att ev. 
spill kan upptäckas och avlägsnas

 W Passiv lagring: Tillåten
 W Mått B x D x H (mm): 710 x 625 x 1055
 W Volym (l): 200
 W Vikt (kg): 43

 W Flammex-släckhuvud av aluminium
 W Förvandlar 200-litersfat till självsläckande 
säkerhetsbehållare

 W Flammex-principen: Vid en brand samlas 
förbränningsgaserna under täckringen och 
kväver elden eftersom inget mer syre kan tränga 
in i behållaren.

 W Påbyggnad med självstängande inkastlucka 
 W Perfekt för användning av befintliga 200-litersfat för ekonomisk 
avfallshantering

 W Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
 W Mått Ø x H (mm): 630 x 321 mm

Plastsäckar av PE som skydd mot 
grovsmuts (förp. = 10 st)

 Artikelnr 117-968-JY

 W För uppsamling av redovisningspliktiga, oljehaltiga ämnen
 W Förzinkat utförande med lättrullande hjul
 W Med avtappningshål för olja och bottensil så att restvätska kan tappas 
ur behållarna

 W Mått B x D x H [mm]: 600 x 740 x 1060
 W Volym [l]: 240
 W Vikt [kg]: 32

Säkerhetsavfallsbehållare

Hopfällbara 
uppsamlingskärl för 
flergångsanvändning

se sidan

430
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W Säker uppsamling av trasor och liknande avfall, skydd mot brand genom självstängande lock, 
extra säkerhet genom golvventilation – därmed förebyggs överhettning och självantändning

W Skydd mot utträngande restvätskor tack vare tätsvetsad behållare
W FM-certifierad

541
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NYHET
Artikelnr 256-101-JY

volym [l] 20 35 50 65

Mått utvändigt L x B x H [mm] 382 x 385 x 429 440 x 450 x 490 495 x 505 x 540 535 x 545 x 580
Beställningsnummer stål 256-101-JY 256-102-JY 256-103-JY 256-104-JY
Beställningsnummer Rostfritt stål 256-106-JY 256-122-JY 256-123-JY 256-124-JY
Tillbehör Sopsäckar blå (1-Pack = 500 stycken) Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken) Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken) Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken)
Beställningsnummer 243-873-JY 243-869-JY 243-869-JY 243-872-JY

Brandsäker avfallsbehållare

Ren och brandsäker arbetsplats!

Brandsäker avfallsbehållare Oily Waste Can

W Säker öppning med stor pedal med halksäker yta
W Stort ergonomiskt handtag på behållarens baksida för enkel tömning

Det självstängande locket förhindrar att innehållet 
antänds, t.ex. genom gnistor.

Avfallsbehållare i rödlackerad stål, 35 liter, med 
självtillslutande lock och bottenventilation.

Det ergonomiska handtaget ökar även säkerheten vid 
tömning.

Varje avfallsbehållare 
levereras med 
den fl erspråkiga 
säkerhetsdekalen som 
visas ovan.

Dämpat lock med självstängande funktion för att minska 
bullerdämpning och kostnadssänkande materialbesparing.

DENIOS-
garanti 5 år 

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/brandsaker-soptunna-20-l-stal-rod-256101/256101/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsaker-soptunna-20-l-stal-rod-256101/256101/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsaker-soptunna-volym-35-liter-stal-rod-256102/256102/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsaker-soptunna-volym-50-liter-stal-rod-256103/256103/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsaker-soptunna-volym-65-liter-stal-rod-256104/256104/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsaker-soptunna-20-l-rostfritt-stal-256106/256106/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsaker-soptunna-volym-35-liter-rostfritt-stal-256122/256122/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsaker-soptunna-volym-50-liter-rostfritt-stal-256123/256123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/brandsaker-soptunna-volym-65-liter-rostfritt-stal-256124/256124/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pe-sopsack-bla-500-st-typ-60-243873/243873/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pe-sopsack-bla-250-st-typ-50-243869/243869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pe-sopsack-bla-250-st-typ-50-243869/243869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pe-sopsack-bla-250-st-typ-60-800-x-1000-mm-243872/243872/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ AB 100 AB 100-V

volym [l] 95 95
Mått utvändigt L x B x H [mm] 450 x 450 x 870 450 x 450 x 870
Beställningsnummer silver 116-772-JY 116-775-JY
Beställningsnummer gul 116-773-JY 116-776-JY

Tillbehör
Förzinkad innerhink f. Typ 

AB 100 –

Beställningsnummer 116-761-JY –

volym [l] 60 80 100

Mått Ø x H [mm] 380 x 630 400 x 755 420 x 835
Beställningsnummer 137-541-JY 137-543-JY 164-438-JY
Tillbehör Förzinkat lock
Beställningsnummer 137-542-JY 137-544-JY 164-738-JY
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BESTÄLL SAMTIDIGT

NYHET

geprüfte
Sicherheit

Specialkärl och säkerhetsbehållare

Specialbehållare för avfallsmaterial

W Självstängande luckor
W Inte brandfarligt, självslocknande
W Avtagbar huvuddel underlättar tömning
W 2 praktiska handtag på sidorna
W Förzinkad innerhink finns som tillval

W Varmförzinkad stålplåt enligt SS-EN ISO 1461

Sopkärl av stålplåt

W Med 2 handtag på sidorna för enkel transport
W Extra tillbehör: förzinkat lock

Piktogramssats 
(förp. = 6 st.), 
Artikelnr 154-062-JY

W En klassiker för krävande användning inom industri och hantverk

W Utförande i röd genomfärgad polyeten
W Självstängande säkerhetslock
W Locket öppnas bekvämt med fotmanövrering
W FM-certifierad

W FM-certifierad

Säkerhetsavfallsbehållare av plast, 45 och 68 liter

volym [l] 45 68

Mått utvändigt L x B x H [mm] 381 x 413 x 600 375 x 502 x 673
Beställningsnummer 274-569-JY 274-570-JY

https://www.denios.se/avfallsbehallare-ab-100-av-stalplat-sjalvstangande-lucka-95-liter-ljus-silver-116772/116772/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avfallsbehallare-ab-100-v-av-stalplat-sjalvstangande-lucka-volym-95-liter-ljus-silver-116775/116775/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avfallsbehallare-ab-100-av-stalplat-sjalvstangande-lucka-95-liter-gul-116773/116773/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avfallsbehallare-ab-100-v-av-stalplat-sjalvstangande-lucka-volym-95-liter-gul-116776/116776/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/innerhink-forzinkad-for-avfallsbehallare-ab-100-116761/116761/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sopkarl-av-stalplat-volym-60-liter-varmforforzinkad-137541/137541/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sopkarl-av-stalplat-volym-80-liter-varmforforzinkad-137543/137543/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sopkarl-av-stalplat-volym-100-liter-varmforforzinkad-164438/164438/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-atervinningssystem-med-en-volym-pa-60-liter-forzinkad-137542/137542/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-atervinningssystem-med-en-volym-pa-80-liter-forzinkad-137544/137544/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-forzinkat-for-samlingsbehallare-med-volym-pa-100-liter-164738/164738/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avfallsbehallare-av-polyetylen-pe-med-sjalvstangande-lock-volym-45-liter-rod-274569/274569/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avfallsbehallare-av-polyetylen-pe-med-sjalvstangande-lock-volym-68-liter-rod-274570/274570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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 W Lådan för städtrasor har varit en framgång i flera årtionden

REKOMMENDATION
Artikelnr 117-834-JY

543
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Material stål stål Rostfritt stål

volym [l] 73 73 73
Mått utvändigt L x B x H [mm] 400 x 400 x 680 400 x 400 x 680 400 x 400 x 680
Färg bakdel grå röd –
Färg lock Blå röd –
Beställningsnummer 210-633-JY 117-834-JY 188-618-JY

Specialkärl och säkerhetsbehållare

Samlingsbehållare av rostfritt stål, 
Artikelnr 188-618-JY

Uppsamlingsbehållare av stålplåt i grått (RAL 7035) 
med svänglock i blått (RAL 5010), 
Artikelnr 210-633-JY 

 W Stabil konstruktion av stålplåt med 2 handtag på sidorna
 W Huvuddelen kan enkelt tas bort för att underlätta tömning
 W med avtagbar ovandel
 W självsläckande
 W Inte brandfarligt, självslocknande

Samlingsbehållare för putstrasor

Uppsamlingsbehållare av stålplåt i rött (RAL 3000)

Kåpan med svänglock kan avlägsnas för tömning.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/avfallsbehallare-med-svanglock-for-putstrasor-sjalvslocknande-rod-117834/117834/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avfallsbehallare-av-stalplat-for-putstrasor-med-svanglock-sjalvslocknande-gra-bla-210633/210633/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avfallsbehallare-med-svanglock-for-putstrasor-sjalvslocknande-rod-117834/117834/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avfallsbehallare-rostfri-73-liter-188618/188618/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avfallsbehallare-rostfri-73-liter-188618/188618/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avfallsbehallare-av-stalplat-for-putstrasor-med-svanglock-sjalvslocknande-gra-bla-210633/210633/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W tidlös klassiker tillverkad i höghållfast stål
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www.denios.se/shop

Rund tunna, 35 och 70 liter

Rund tunna, volym 70 liter, 
Artikelnr 116-871-JY

W Robust utförande med lång livslängd
W Tålig och kemikaliebeständig
W perfekt även för utomhusbruk
W med 2 ergonomiska bärhandtag
W Färg: antracit

Rund tunna, volym 35 liter, med 
låsbygel, Artikelnr 116-870-JY

volym [l] 10 12

Mått Ø x H [mm] 265 x 265 290 x 260
Beställningsnummer 180-844-JY 181-317-JY

volym [l] 20 30 40

Mått Ø x H [mm] 280 x 345 320 x 365 360 x 420
Beställningsnummer 164-719-JY 164-721-JY 164-723-JY

volym [l] 35 70

Utvändiga mått B x H [mm] 410 x 514 547 x 632
Beställningsnummer 116-870-JY 116-871-JY
Tillbehör Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken)
Beställningsnummer 243-869-JY 243-872-JY

Avfallsbehållare och tillbehör

Sophink med gångjärnslock
W Robust konstruktion av varmförzinkat stål med lång livslängd
W Handtag baktill för enkel tömning W korrosionsskyddad tack vare varmförzinkning

W Stabilt bärhandtag med upphängningspunkt
W förp. = 10 st

Hink av förzinkat stål, 10 och 12 liter

https://www.denios.se/rundtunna-av-polyeten-pe-med-lock-volym-35-liter-antracit-116870/116870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rundtunna-av-polyeten-pe-med-lock-volym-35-liter-antracit-116870/116870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hink-forzinkad-10-liter-x-10-st-180844/180844/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hink-forzinkad-12-liter-x-10-st-181317/181317/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sophink-med-gangjarnslock-volym-20-liter-164719/164719/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sophink-med-gangjarnslock-volym-30-liter-164721/164721/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sophink-med-gangjarnslock-volym-40-liter-164723/164723/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rundtunna-av-polyeten-pe-med-lock-volym-35-liter-antracit-116870/116870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rundtunna-av-polyeten-pe-med-lock-volym-35-liter-antracit-116870/116870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pe-sopsack-bla-250-st-typ-50-243869/243869/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pe-sopsack-bla-250-st-typ-60-800-x-1000-mm-243872/243872/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

För beställning ring: 036-39 56 60

volym [l] 25 35 50 65 110 110

Utförande 1 bärhandtag 1 bärhandtag 1 bärhandtag 2 bärhandtag 2 bärhandtag Flyttbar, 2 bärhandtag
Mått Ø x H [mm] 400 x 400 400 x 495 400 x 690 400 x 880 475 x 870 475 x 870
Beställningsnummer 164-730-JY 164-731-JY 164-732-JY 164-734-JY 164-736-JY 164-737-JY

Avfallsbehållare och tillbehör

Soptunna av plåt

W Med gångjärnslock inklusive locklyftare
W Alla ståldelar är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461
W Ytterst robust utförande
W Tillverkad för dammfri tömning

Flyttbar soptunna av plåt med 
2 bärhandtag på sidan, stabilt 
rörhandtag som kan förskjutas och 
massiva gummihjul med kullager, 
110 liter

Soptunna av plåt med 2 bärhandtag på 
sidan, 65 till 110 liter

W Klassiker med miljontals användare i flera generationer

Soptunna av plåt med lock och 
klämbygel och 1 bärhandtag på locket, 
25 till 50 liter

https://www.denios.se/soptunna-av-plat-med-bygel-25-liter-164730/164730/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/soptunna-av-plat-med-bygel-35-liter-164731/164731/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/soptunna-av-plat-med-bygel-50-liter-164732/164732/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/soptunna-av-plat-utan-bygel-65-liter-164734/164734/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/soptunna-av-plat-utan-bygel-110-liter-164736/164736/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/soptunna-av-plat-flyttbar-utan-bygel-110-liter-164737/164737/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


5 Transportbehållare för farliga fasta ämnen
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Utrustning Inte antistatisk Antistatisk

volym [l] 120 200 120

Godkännande 1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

1H2W/X160/S/../A/
PA-01/TGM-K23

1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

Mått utvändigt 
L x B x H [mm] 560 x 498 x 960 674 x 580 x 1045 560 x 498 x 960

Beställningsnummer 271-884-JY 271-885-JY 271-887-JY

Transportbehållare för farliga fasta ämnen
W Godkänd för transport enligt ADR
W Många användningsområden, t.ex. för arbetsmaterial (färgrester, avfall 

etc.), använda trasor, granulat samt olje- och kemikalieabsorbenter
W Unikt lock med tätningssystem, ljus- och lufttätt, mycket läckagesäkert
W Enkelt låssystem underlättar öppning och stängning.
W Robust, miljövänlig återanvändningsbar behållare
W Enkel transport tack vare stora hjul med gummidäck
W Godkänd som förpackning enligt förpackningsdirektivet P002 och 

kan användas för fasta farliga ämnen i förpackningsgrupp I, II och III, 
extrautrustning: ingen

volym [l] 170 250

Mått utvändigt L x B x H [mm] 600 x 400 x 880 600 x 600 x 890
UN-godkännande 1H2W/Y100/S/.. 1H2W/Y120/S/..
Beställningsnummer 151-338-JY 145-427-JY

Med UN-godkännandenr 1H2W/Y.../S.../../BAM...

Uppsamlings- och transportbehållare för kemikalier, 170 och 250 liter

W För farligt fast gods i förpackningsgrupperna I eller II
W Lämplig för t.ex. förbrukade trasor, olje- och kemikalieabsorbenter/-

granulat etc.
W Stabil behållare av polyeten med lock
W Lufttät förslutning genom tätningar av polyuretan och stabilt bygellås 

med särkingssplintar
W Lätt att transportera tack vare hjul av hårdplast och ergonomiskt 

skjuthandtag
W Kan staplas i 2 lager

Transportbehållare med 170 eller 
250 liters volym.

https://www.denios.se/behallare-for-farliga-fasta-amnen-volym-120-l-271884/271884/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-for-farliga-fasta-amnen-volym-200-l-271885/271885/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/behallare-for-farliga-fasta-amnen-antistatisk-volym-120-l-271887/271887/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transport-och-samlingsbehallare-for-farligt-gods-med-un-godkannande-volym-170-liter-151338/151338/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transport-och-samlingsbehallare-for-farligt-gods-med-un-godkannande-volym-250-liter-145427/145427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


5Transportbehållare för tomma eller delvis tomma sprayburkar

För beställning ring: 036-39 56 60
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Transportbehållare för tomma eller delvis tomma sprayburkar
W Godkänd för transport enligt ADR (UN 1950) (tryckgasförpackningar)
W Robust, miljövänlig återanvändningsbar behållare
W Enkelt låssystem underlättar öppning och stängning.
W Enkel transport tack vare stora hjul med gummidäck
W Godkänd som förpackning enligt förpackningsdirektivet P207 i enlighet med 

specialdirektivet för förpackning PP 87 (specialdirektiven 327, 625, 190 och 344 måste 
observeras)

Utrustning Inte antistatisk, utan insats Inte antistatisk, med insats Antistatisk, utan insats Antistatisk, med insats

volym [l] 120 200 120 200 120 120

Godkännande 1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

1H2W/X160/S/../A/
PA-01/TGM-K23

1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

1H2W/X160/S/../A/
PA-01/TGM-K23 1H2W/X150/S/../A/PA-01/TGM-K22 1H2W/X150/S/../A/PA-01/TGM-K22

Mått utvändigt L x B x H [mm] 554 x 498 x 960 674 x 580 x 1045 554 x 498 x 960 674 x 580 x 1045 554 x 498 x 960 554 x 498 x 960
Beställningsnummer 272-856-JY 271-768-JY 271-776-JY 271-779-JY 271-756-JY 271-889-JY

För uppsamling och transport av tomma sprayburkar

ASP-behållare för tomma sprayburkar

W Idealisk för uppsamling och transport av förbrukade sprayburkar
W Transportgodkänd enligt ADR/RID/IMDG-Code, förpackningsgrupp II och III
W Passiv förvaring är tillåten.
W Stabil, varmförzinkad stålkonstruktion i enlighet med DIN 30741, del 1, 

enkelvägg
W Lätt att öppna locket tack vare fjädrade gångjärn som ger viktavlastning och 

spärras i två öppningsvinklar (70° och 270°)

volym [l] 800

Mått utvändigt L x B x H [mm] 1200 x 1000 x 1212
Vikt [kg] 190
UN-godkännande D/BAM 12938
Beställningsnummer 208-417-JY ASP-behållare 800 liter för tomma sprayburkar

https://www.denios.se/transport-och-samlingsbehallare-med-un-godkannande-for-tomma-delvis-tomma-sprayburkar-120-liter-272856/272856/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transport-och-samlingsbehallare-med-un-godkannande-for-tomma-delvis-tomma-sprayburkar-200-liter-271768/271768/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportbehallare-med-inkastoppning-for-tomma-eller-delvis-tomma-sprayburkar-un-godkannande-120-l-271776/271776/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportbehallare-med-inkastoppning-for-tomma-eller-delvis-tomma-sprayburkar-un-godkannande-200-l-271779/271779/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transport-och-samlingsbehallare-med-un-godkannande-for-tomma-sprayburkar-antistatisk-120-liter-271756/271756/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportbehallare-med-inkastoppning-for-tomma-sprayburkar-un-godkannande-antistatisk-120-liter-271889/271889/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=208417
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VÄGLEDNING

Personalen behöver veta 
hur de ska röra sig på 
arbetsplatsen. Vårt per-
sonledningssystem för 
markering av trafikvägar, 
arbetsytor och riskområ-
den minimerar olycksris-
kerna. Våra påkörningss-
kydd skyddar dessutom 
kostsam teknik och onödi-
ga reparationer kan undvi-
kas.

PRODUKTIONSUTRUSTNING

Transportvagnar550

Transportvagn med kärl558

Lyftenheter568

Tippbehållare av plast574

Tippcontainer och stapelbar 
låda av stål578

Staplingsbara behållare av 
plast580

Lagerlåda och hyllåda586

Big-Bags590

       



66

549

Behållare för sand och strö592

Lagerhyllor596

Kabelbryggor622

Säkerhetsspegel624

Spärr- och låssystem634

Industrivågar636

Gnistfria verktyg, för 
ex-områden638

Isolerade verktyg 1 000 V642

För beställning ring: 036-39 56 60        
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www.denios.se/shop

Transportkärror i fler utföranden hittar du på 
www.denios.se

NYHET

Typ Trappkärra av stål

Mått skyff el B x D [mm] 320 x 245 480 x 295
Däck TPE
Total bärförmåga [kg] 200
Beställningsnummer 272-680-JY 272-696-JY

Stapelkärra typ HK 3

Utrustning Hållarbygel
Total bärförmåga [kg] 300
Mått skyff el B x D [mm] 320 x 250
Beställningsnummer Massivgummi 171-780-JY

Transportkärror i fler utföranden hittar du på 
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Transportkärror

Prisvärda, ändamålsenliga transportenheter för säker transport även av tungt 
och skrymmande gods

Transport- och stapelkärror 
DENIOS base-line

W Praktisk stålrörsvagn med skovlar av stålplåt, säkerhetshandtag och hjulskydd
W Pulverbelagd i blå kulör
W Kan levereras i olika utföranden, hjul med massiva gummidäck (Ø 250 mm) eller 

luftdäck (Ø 260 mm)

Proff skärran för säker och kraftbesparande transport - 
steg för steg

Trappkärra 
VARIOfi t

W Stabil svetskonstruktion av stål
W Ergonomiska säkerhetshandtag i plast
W Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, 

gentianablå
W 2 lättrullande hjulstjärnor, vardera med 3 hjul
W Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar 

spår, med precisionsspårkullager

https://www.denios.se/trappkarra-hjulstjarnor-med-tre-hjul-lastplan-matt-320-x-245-mm-272680/272680/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trappkarra-hjulstjarna-med-3-hjul-skopmatt-480-x-295-mm-272696/272696/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=171780
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Säckkärra med extra bred lastplatta

Låd-och transportkärra med extra handtag

Klassikern för dagligt bruk

Transportvagn av stål 
base-line

 W Ergonomiskt säkerhetshandtag med klämskydd
 W Robust konstruktion av aluminium
 W Pneumatiskt-hjul på stålfälg med kullager för jämn gång

Transportkärror i fler utföranden 
hittar du på www.denios.se

Stapelkärra av stål Aluminium

Övrig utrustning – Handtag Handtag, medar Extra bred lastplatta Handtag, medar
Mått skyffel B x D [mm] 320 x 250 320 x 250 320 x 250 400 x 150 320 x 250
Total bärförmåga [kg] 200 250 250 250 200
Däck Luft
Beställningsnummer 258-205-JY 258-207-JY 258-204-JY 258-206-JY 258-201-JY

Pr
od

uk
tio

ns
ut

ru
st

ni
ng

Transportenheter DENIOS classic-line

Stapelkärra av stål, med utbytbara 
glidskenor av plast

Tillverkad av lätt 
aluminium

   

https://www.denios.se/transportkarra-classic-line-av-stal-luftdack-lastplatta-320x250mm-200kg-258205/258205/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transport-och-ladkarra-classic-line-av-stal-luftdack-lastplatta-320x250mm-250kg-258207/258207/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportkarra-classic-line-av-stal-luftdack-glidskenor-lastplatta-320x250mm-250kg-258204/258204/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportkarra-classic-line-av-stal-luftdack-lastplatta-400x150mm-250kg-258206/258206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportkarra-classic-line-av-aluminium-luftdack-glidskenor-lastplatta-320x250mm-200kg-258201/258201/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Modell PRO TOOL SERVICE

Utförande Öppna sidor en öppen sida 2 lådor 1 utdragslåda Öppna sidor

Antal hyllnivåer 2 3 3 2 3 3
Total bärförmåga [kg] 160 240 240 160 240 120
Mått plattform B x D [mm] 450 x 680 350 x 480
Utvändiga mått B x D x H [mm] 480 x 850 x 950 480 x 850 x 1000 480 x 850 x 1000 480 x 850 x 950 480 x 850 x 1000 370 x 650 x 900
Hyllplanshöjd [mm] 180 / 820 / 180 / 520 / 860 180 / 520 / 860 180 / 820 / 180 / 520 / 860 140 / 460 / 780
Ø hjul [mm] 100 75
Beställningsnummer 180-037-JY 180-038-JY 180-041-JY 180-039-JY 180-040-JY 180-042-JY

Hyllvagn av plast

Hyllvagn av plast DENIOS base-line

Rätt vagn för alla behov

Mångsidig, lätt - smidig och lättmanövrerad med praktiska grepp och hjul som går tyst och lätt.

W Hög resistans mot syror och baser

Avfallsbehållare för upphängning 
på sidan, H 470 mm, 
Artikelnr 180-043-JY

rektangulär behållare för 
inställning, H 180 mm, 
Artikelnr 180-044-JY

Version PRO och TOOL: extremt 
temperaturtåliga plastytor -20° till 
+140 °C!

W Hyllor och handtag av plast (PP) med släta ytor - lätt att rengöra
W Svängbara hjul (TPE) som inte lämnar spår, 2 med broms
W Version TOOL: med lättgående utdragslådor, en automatisk spärr förhindrar att lådan dras ut oavsiktligt

Avfallsbehållare för upphängning 
på sidan, H 200 mm, 
Artikelnr 180-045-JY

https://www.denios.se/hylllvagn-ror-av-borstad-aluminium-2-plan-180037/180037/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllvagn-ror-av-borstad-aluminium-3-plan-180038/180038/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllvagn-ror-av-borstad-aluminium-3-plan-3-sidigt-tillsluten-180041/180041/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllvagn-ror-av-borstad-aluminium-2-plan-2-lador-180039/180039/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylllvagn-ror-av-borstad-aluminium-3-plan-1-lada-180040/180040/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllvagn-av-plast-3-plan-650x370x900-rod-180042/180042/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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DENIOS base-line - prisvärda, tillförlitliga 
transportenheter med lämplig utrustning, universellt 
användbar i många olika verksamhetsområden.

Material stål Aluminium

Mått plattform B x D [mm] 480 x 740 610 x 910 480 x 740 470 x 645

Antal hyllnivåer 1 1 3 1
Utrustning 1 fällbar rörskjutbygel 2 skjutbygel 1 fällbar rörskjutbygel
Total bärförmåga [kg] 150 250 120 150
Utvändiga mått B x D x H [mm] 480 x 740 x 860 610 x 910 x 860 480 x 740 x 860 470 x 750 x 980
Ø hjul [mm] 100 125 100 100
Vikt [kg] 15 20 26 10
Beställningsnummer 157-604-JY 157-605-JY 157-607-JY 164-407-JY

Transport- och hyllvagn

Transportvagn av stål base-line Transportvagn av aluminium base-line
Med plattform av aluminium och därför extra lätt

W Platsbesparande tack vare fällbar skjutbygel
W Plattform med glidsäker yta och hörnstötskydd

Det idealiska hjälpmedlet vid intern transport av småförpackningar

W Med pålimmad halksäker beläggning och skyddslist runtom, pulverlackerad 
i blå färg

W Däck i massivt gummi blågrå, 2 svänghjul och 2 fasta hjul

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/transportvagn-tw-s-1-av-stal-med-pulverbelagd-plattform-1-plan-och-1-skjutbygel-157604/157604/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-tw-s-1-1-av-stal-med-pulverbelagd-plattform-1-plan-och-1-skjutbygel-157605/157605/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-tw-s-3-av-stal-med-pulverbelagd-plattform-3-plan-och-2-skjutbyglar-157607/157607/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plattformsvagn-np-15-med-glidsaker-aluminiumplattform-och-fallbar-rorskjutbygel-164407/164407/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tung transportvagn 
classic-line

Typ Lätt transportvagn classic-line

Mått plattform B x D [mm] 450 x 850 600 x 1000 450 x 720 600 x 900

Utförande fast bygel Fällbar bygel
Total bärförmåga [kg] 200 150 250
Diameter hjul [mm] 125 160
Beställningsnummer 258-199-JY 258-200-JY 258-202-JY 258-203-JY

Typ Tung transportvagn classic-line

Mått plattform B x D [mm] 500 x 880 600 x 1030 700 x 1030 800 x 1230

Utförande fast bygel
Total bärförmåga [kg] 400 500
Diameter hjul [mm] 160 200
Beställningsnummer 258-213-JY 258-214-JY 258-212-JY 258-215-JY

Transportenheter DENIOS classic-line

www.denios.se/shop

Med hög kapacitet för industriell användning

Optimalt pris-/prestandaförhållande

Lätt transportvagn 
classic-line

Det fällbara locket betjänas enkelt med 
fotpedalen - perfekt för transport och 
lämplig i trånga utrymmen

Kompakt, lätt vagn med fast bygel

W Lämpar sig bäst för lätt transport av tungt gods
W Stabil, ergonomisk skjutbygel
W Halkskyddad, vattentät limmad lastyta - kan fås i 4 olika mått

W Kompakt transportvagn för universell användning
W Stabil, ergonomisk skjutbygel
W Halkskyddad, vattentät limmad lastyta - kan fås i 2 olika mått.
W Välj mellan fast eller fällbar skjutbygel

Transportenheter DENIOS classic-line
Säker transportutrustning som ofta behövs i driften till bra pris – med smarta tillbehör, t.ex.:
W Robust konstruktion, slag- och reptålig pulverlackering
W TPE-hjul med spårkullager, 2 svänghjul och 2 fasta hjul med fotskydd
W ErgoStop-centralbroms – lätt och snabb manövrering av pedalen även med skyddsskor, bromsar direkt på båda hjulen.

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/transportvagn-classic-line-av-stal-skjutbygel-tpe-hjul-850x445mm-lastkapacitet-200kg-258199/258199/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-classic-line-av-stal-skjutbygel-tpe-hjul-1000x600mm-lastkapacitet-200kg-258200/258200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-fallbart-handtag-classic-line-stal-tpe-dack-ergostop-720x450mm-lastkapacitet-150-258202/258202/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-fallbart-handtag-classic-line-stal-tpe-dack-ergostop-900x600mm-lastkapacitet-250-258203/258203/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-classic-line-av-stal-skjutbygel-tpe-hjul-975x500mm-lastkapacitet-400kg-258213/258213/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-classic-line-av-stal-skjutbygel-tpe-hjul-1030x600mm-lastkapacitet-500kg-258214/258214/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-classic-line-av-stal-skjutbygel-tpe-hjul-1030x700mm-lastkapacitet-500kg-258212/258212/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-classic-line-av-stal-skjutbygel-tpe-hjul-1230x800mm-lastkapacitet-500kg-258215/258215/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ Tung bordsvagn classic-line

Antal hyllnivåer 2

Mått plattform B x D [mm] 500 x 850 600 x 1000 700 x 1000 800 x 1200

Total bärförmåga/hyllplan [kg] 400 / 200 500 / 200
Diameter hjul [mm] 160 200
Beställningsnummer 258-196-JY 258-197-JY 258-198-JY 258-195-JY

Typ Lätt bordsvagn classic-line

Antal hyllnivåer 2 3

Mått plattform B x D [mm] 490 x 835 590 x 985 490 x 835 590 x 985

Total bärförmåga/hyllplan [kg] 250 / 80
Diameter hjul [mm] 125
Beställningsnummer uppåtstående handtag 258-174-JY 258-175-JY 258-187-JY 258-186-JY
Beställningsnummer rak bygel 258-209-JY 258-208-JY 258-211-JY 258-210-JY

Transportenheter DENIOS classic-line

W Halkskyddad, vattentät limmade lastytor med kant
W Kan fås med 2 resp. 3 våningar, vardera med lastytor i 2 olika mått
W Välj mellan platsbesparande rakt eller ergonomiskt uppåtstående 

transporthandtag

Professionella transporter inom verksamheten

Lätt bordsvagn 
classic-line

Kapacitet upp till 500 kg - för industriell användning.

Tung bordsvagn 
classic-line.

W Ergonomiskt format handtag för enkel transport
W Halkskyddad, vattentät limmade lastytor.
W Kan fås med lastyta i 4 olika mått.

denios.shop/se-DENIOS-classic-line

Fler produkter ur classic-line 
transportsortimentet hittar du i vår 
webbshop!

Den raka bygeln underlättar även vid transport av 
något skrymmande laster

Extra ergonomisk arbetsställning tack vare det 
uppfällda handtaget

ErgoStop centralbroms:
Säker och snabb 
bromsning i alla hjullägen.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/bordsvagn-classic-line-av-stal-2-hyllplan-tpe-hjul-850x500mm-lastkapacitet-400kg-258196/258196/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-classic-line-stal-2-hyllplan-tpe-hjul-1000x600mm-lastkapacitet-500kg-258197/258197/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-classic-line-av-stal-2-hyllplan-tpe-hjul-1000x700mm-lastkapacitet-500kg-258198/258198/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-lastkapacitet-500-kg-classic-line-av-stal-2-hyllplan-tpe-hjul-1200x800mm-258195/258195/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-classic-line-med-2-hyllplan-tpe-hjul-bojt-handtag-835x490-mm-258174/258174/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-classic-line-med-2-hyllplan-tpe-hjul-835x490-mm-258209/258209/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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 W Robust stålkonstruktion
 W Botten och nivåplan av högkvalitativ MDF-skiva, 
bokmönstrad yta

 W Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar 
spår, på plastfälg med precisionsspårkullager

 W Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, gentianablå
 W 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP och 2 fasta hjul
 W Svänghjul med fotskydd
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www.denios.se/shop

NYHET

Typ Transportvagn

Mått plattform B x D [mm] 850 x 500 1000 x 600 850 x 500 1000 x 600

Antal hyllnivåer 2 3
Total bärförmåga [kg]* 200 250
Utvändiga mått B x D x H [mm] 500 x 1045 x 935 600 x 1195 x 935 500 x 910 x 990 600 x 1060 x 990
Diameter rulle [mm] 125 125 160 160
Beställningsnummer 272-635-JY 272-636-JY 272-637-JY 272-638-JY

*Värdet för bärförmåga gäller vid jämn lastfördelning på lastytan

Transportenheter

Den universella hjälparen för säker transport

Bordsvagn 
VARIOfit

 W Med ergonomiskt högt placerat transporthandtag
 W Lastytor i olika storlekar
 W Olika hjuldiametrar

DENIOS-
garanti 10 år

https://www.denios.se/bordsvagn-av-stal-2-hyllplan-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-850-x-500-mm-272635/272635/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-av-stal-2-hyllplan-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-1000-x-600-mm-272636/272636/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-av-stal-3-hyllplan-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-850-x-500-mm-272637/272637/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-av-stal-3-hyllplan-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-1000-x-600-mm-272638/272638/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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NYHET

NYHET

Typ Plattformsvagn med trävägg Plattformsvagn med gallervägg

Mått plattform B x D [mm] 880 x 500 1030 x 700 1230 x 800 880 x 500 1030 x 700 1230 x 800

Total bärförmåga [kg] 400 500 400 500
Diameter rulle [mm] 160 200 160 200
Beställningsnummer 272-655-JY 272-656-JY 272-657-JY 272-658-JY 272-659-JY 272-660-JY

Typ Tung bordsvagn Bordsvagn tung last

Mått plattform B x D [mm] 1000 x 700 1200 x 800

Total bärförmåga [kg] 500
Diameter rulle [mm] 200
Beställningsnummer Antal hyllnivåer: 3 272-639-JY 272-640-JY

Proffs på transport inom företag

Frontvagn 
VARIOfit

För intern transport eller som mobil arbetsbänk

Tung bordsvagn 
VARIOfit

 W Ergonomiskt format handtag för enkel transport
 W Finns i två olika storlekar

 W Med ergonomiskt skjuthandtag
 W Med trävägg eller gallervägg
 W Finns i tre olika storlekar

För beställning ring: 036-39 56 60

DENIOS-
garanti 10 år Transportenheter

https://www.denios.se/frontvagn-av-stal-med-travagg-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-880-x-500-mm-272655/272655/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/frontvagn-av-stal-med-travagg-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-1030-x-700-mm-272656/272656/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/frontvagn-av-stal-med-travagg-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-1230-x-800-mm-272657/272657/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/frontvagn-av-stal-med-gallervagg-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-880-x-500-mm-272658/272658/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/frontvagn-av-stal-med-gallervagg-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-1030-x-700-mm-272659/272659/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/frontvagn-av-stal-med-gallervagg-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-1230-x-800-mm-272660/272660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-for-tung-last-500-kg-av-stal-3-plan-pulverlackerad-easystop-1000-x-700-mm-272639/272639/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-for-tung-last-500kg-av-stal-3-plan-pulverlackerad-easystop-1200-x-800-mm-272640/272640/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Övre kar med gallerdurk och 
avtappningskran 1/4”, H 100 mm

W Kanthöjd nedre kar: 25 mm

W Löstagbart kar av stålplåt, 
med 2 handtag, H 200 mm

W Kanthöjd nedre kar: 25 mm

Bordsvagn classic-line, 
med kärl av stål

W Robust stålrörskonstruktion, slag- och reptålig, pulverlackerad
W Med oljetäta stålkar, kanthöjd 40 mm, med 2 eller 3 nivåer
W TPE-hjul med spårkullager, 2 svänghjul och 2 fasta hjul med fotskydd, ErgoStop-centralbroms
W Ergonomisk arbetshöjd, stabila handtag för enkel transport
W Kan som tillval fås med galler och avtappningskran resp. med löstagbart kar

Med tätsvetsat kar för säkert arbete

Typ Bordsvagnar med stållådor

Antal uppsamlingskärl 2 3

Mått plattform B x D [mm] 495 x 845 695 x 995 595 x 995 595 x 995 495 x 845
Övrig utrustning – – Galler, avtappningskran kar fl yttbart –
Total bärförmåga/hyllplan [kg] 400 / 100 250 / 80 500 / 100
Diameter hjul [mm] 160 200 125 160
Beställningsnummer 258-220-JY 258-221-JY 258-226-JY 258-876-JY 258-222-JY

Transportenheter DENIOS classic-line

www.denios.se/shop

Bordsvagn med stålkar och praktisk ErgoStop 
centralbroms

DENIOS-
garanti 5 år 

https://www.denios.se/bordsvagn-classic-line-med-2-kar-av-stalplat-tpe-hjul-845x495-mm-400kg-258220/258220/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-classic-line-med-2-kar-av-stalplat-tpe-hjul-995x695-mm-400kg-258221/258221/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-classic-line-2-stalkar-galler-tpe-hjul-845x495mm-mm-250kg-258226/258226/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-classic-line-med-lostagbart-kar-tpe-hjul-845x495mm-mm-250kg-258876/258876/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvagn-classic-line-med-3-kar-av-stalplat-tpe-hjul-845x495-mm-500kg-258222/258222/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W Bordsvagn av stål, med 2 löstagbara uppsamlingskärl av 
kemiskt beständig polyeten

W 2 handtag och 2 lättrullande fasta hjul och svänghjul av 
polypropen (Ø 100 mm), för enkel och säker transport

Optimal för transport av t.ex. kemikalier i småbehållare

Bordsvagn classic-line, 
med kar av plast

Transportvagn med förzinkad gallerdurk som ställyta (som 
alternativ med PE-gallerdurk)

Transportvagn classic-line, 
med kar av plast
Kompakta mått: enkel och säker förflyttning även i trånga 
utrymmen och passager

W Robust stålvagn med löstagbart uppsamlingskärl tillverkad av 
kemiskt resistent polyeten

W Perfekt för transport av t.ex. miljöfarliga ämnen i småbehållare
W Med skjutbar bygel och 2 lättrullande fasta hjul och svänghjul av 

polypropen (Ø 100 mm)
W Välj utan eller med galler av förzinkat stål eller plast

Typ Bordsvagn med kar av plast

Uppsamlingsvolym [l] 2 x 30
Utvändiga mått B x D x H [mm]* 1041 x 660 x 920
Total bärförmåga [kg] 170
Gallerdurk utan
Beställningsnummer 115-214-JY

*Totalhöjd med skjutbygel

Typ Transportvagn med plastkar

Uppsamlingsvolym [l] 1 x 30
Utvändiga mått B x D x H [mm]* 1110 x 602 x 1074
Total bärförmåga [kg] 150
Gallerdurk utan förzinkat av plast
Beställningsnummer 114-837-JY 114-839-JY 114-841-JY

*Totalhöjd med skjutbygel

Bordsvagnar

DENIOS-
garanti 5 år 

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/bordsvagn-med-2-uppsamlingskarl-av-polyetylen-pe-uppsamlingsvolym-2-x-30-liter-115214/115214/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-med-uppsamlingskarl-och-skjutbygel-114837/114837/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-med-uppsamlingskarl-skjutbygel-och-forzinkat-galler-114839/114839/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/transportvagn-med-uppsamlingskarl-skjutbygel-och-galler-av-polyetylen-pe-114841/114841/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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 W Bekväm enhandsmanövrering, enkel 
hantering även av skrymmande laster

 W Robust stålkonstruktion
 W Lastyta av högkvalitativ MDF-skiva, 
bokmönstrad yta

 W Däck av termoplastiskt gummi som 
inte lämnar spår, på plastfälg med 
precisionsspårkullager

 W Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, 
gentianablå

 W 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP 
och 2 fasta hjul

 W Svänghjul med fotskydd
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www.denios.se/shop

NYHET

NYHET

Typ Pallvagn

Total bärförmåga [kg] 500 1050 1200

Däck TPE Polyamid Massivgummi – elastisk
Utvändiga mått B x D [mm] 870 x 1270
Beställningsnummer Lasthöjd: 285 mm 272-664-JY 272-665-JY 272-666-JY
Beställningsnummer Lasthöjd: 650 mm 272-661-JY 272-662-JY 272-663-JY
Tillbehör Dragstång med koppling för truck
Beställningsnummer 272-695-JY

Typ Lagervagn

Antal hyllnivåer 1 2
Mått plattform B x D [mm] 605 x 500 560 x 455
Total bärförmåga [kg]* 250 200
Höjd lastningsområden [mm] 185 /  / 220 / 775 /
Diameter rulle [mm] 125
Beställningsnummer 272-641-JY 272-642-JY

*Värdet för bärförmåga gäller vid jämn lastfördelning på lastytan

Transport- och logistikvagnar

Lättflyttade pallvagnar för europallar eller gallerboxar

Pallvagnar 
VARIOfit

Lagervagn med bra grepp för användning i alla delar av verksamheten

Rullvagn med 
handtag VARIOfit

 W Bekväm enhandsmanövrering – enkel hantering 
även av skrymmande laster

 W 1 resp. 2 inramad högkvalitativ lastyta

 W Robust vinkeljärnskonstruktion, med 4 hörnstag
 W Lasthöjd (mm): 285 resp. 650
 W Välj mellan flera däcktyper: TPE, polyamid, 
elastiskt massivt gummi

 W Tillbehör: inskjutbar dragstång (kan endast 
beställas tillsammans med chassit)

DENIOS-
garanti 10 år

Justerbart chassi - för en etagehöjd 
upp till 650 mm

Chassi med lasthöjd 285 mm och TPE-däck

https://www.denios.se/pallvagn-av-stal-med-tpe-hjul-easystop-1210-x-810-x-270-mm-272664/272664/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallvagn-av-stal-med-polyamidhjul-easystop-1210-x-810-x-270-mm-272665/272665/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallvagn-av-stal-med-gummihjul-easystop-1210-x-810-x-270-mm-272666/272666/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallvagn-av-stal-med-tpe-hjul-easystop-1210-x-810-x-650-mm-272661/272661/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallvagn-av-stal-med-polyamidhjul-easystop-1210-x-810-x-650-mm-272662/272662/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallvagn-av-stal-med-helgummihjul-easystop-1210-x-810-x-650-mm-272663/272663/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dragstang-och-koppling-for-pallvagnar-kan-endast-bestallas-tillsammans-med-pallvagn-272695/272695/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rullvagn-med-handtag-av-stal-1-plan-pulverlackerad-605-x-500-mm-272641/272641/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rullvagn-med-handtag-av-stal-2-plan-pulverlackerad-610-x-455-mm-272642/272642/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ Gallervagn

Mått plattform B x D [mm] 1000 x 650 1200 x 750 975 x 680 1175 x 780

Typ utan lock med lock
Total bärförmåga [kg] 500
Utvändiga mått B x D [mm] 715 x 1060 815 x 1260 730 x 1130 830 x 1330
Beställningsnummer 272-668-JY 272-669-JY 272-670-JY 272-671-JY

Typ Plattvagn utan bygel

Mått plattform B x D [mm] 1200 x 800 1600 x 800

Total bärförmåga [kg] 500
Utvändiga mått B x D x H [mm] 800 x 1310 x 310 800 x 1710 x 310
Beställningsnummer 272-672-JY 272-673-JY
Tillbehör Rörbygel
Beställningsnummer Höjd: 300 272-674-JY 272-675-JY
Beställningsnummer Höjd: 600 272-676-JY 272-677-JY
Beställningsnummer Höjd: 900 272-678-JY 272-679-JY

Transport- och logistikvagnar

Plattvagn VARIOfit, 
för rörbygel
Säker och bekväm transport av olika plattor

Högklassig vagn med gallervägg för optimalt skydd och enkel kontroll av godset som transporteras

Gallervagn 
VARIOfit

 W Upp till 7 alternativ för placering av rörbygel
 W Halkskyddad lastyta – finns i 2 storlekar
 W 300, 600 och 900 mm hög rörbygel finns som tillbehör

 W Med gallerbeklädnad på alla fyra sidor
 W Med lucka på ena långsidan för enkel lastning och lossning
 W Finns i två storlekar och kan fås med tvådelad gångjärnslucka

DENIOS-
garanti 10 år

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/gallervagn-av-stal-utan-lock-easystop-1000-x-650-mm-272668/272668/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-av-stal-utan-lock-easystop-1200-x-750-mm-272669/272669/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-av-stal-med-lock-easystop-975-x-680-mm-272670/272670/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-av-stal-med-lock-easystop-1175-x-780-mm-272671/272671/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plattvagn-med-tpe-hjul-1200-x-800-mm-272672/272672/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plattvagn-med-tpe-hjul-1600-x-800-mm-272673/272673/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorbygel-for-plattvagn-hojd-300-mm-1200-x-800-mm-272674/272674/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorbygel-for-plattvagn-hojd-300-mm-1600-x-800-mm-272675/272675/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorbygel-for-plattvagn-hojd-600-mm-1200-x-800-mm-272676/272676/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorbygel-for-plattvagn-hojd-600-mm-1600-x-800-mm-272677/272677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorbygel-for-plattvagn-hojd-900-mm-1200-x-800-mm-272678/272678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorbygel-for-plattvagn-hojd-900-mm-1600-x-800-mm-272679/272679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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NYHET

NYHET

DENIOS-
garanti 10 år

Utförande Öppen hyllvagn Etagevagn galler

Mått plattform B x D [mm] 850 x 500 1000 x 700 1200 x 800 1000 x 700 1200 x 800

Antal hyllnivåer 5 4
Total bärförmåga/hyllplan [kg] 400 / 80 250 / 80 500 / 80
Utvändiga mått B x D x H [mm] 500 x 910 x 1530 700 x 1060 x 1530 800 x 1260 x 1530 725 x 1190 x 1820 825 x 1390 x 1820
Diameter rulle [mm] 160 200
Beställningsnummer 272-690-JY 272-691-JY 272-692-JY 272-693-JY 272-694-JY

Typ Lagervagn

Utförande fasta hyllplan lutningsbara hyllplan
Maximala påfrestningar [kg] 200
Lastförmåga per hylla [kg] 50
Utvändiga mått B x D x H [mm] 455 x 815 x 1185
Beställningsnummer 272-643-JY 272-644-JY

Lager- och hyllvagnar

Lagervagn för universell användning - t.ex. för paket- och materialdistribution

Etagevagn 
VARIOfi t

W Robust stålkonstruktion
W Botten och nivåplan av högkvalitativ MDF-skiva, 

bokmönstrad yta
W Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar 

spår, på plastfälg med precisionsspårkullager
W Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, 

gentianablå
W 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP och 2 

fasta hjul
W Svänghjul med fotskydd

Praktisk hjälp för snabb och bekväm materialåtkomst

Tillbehörsvagn VARIOfi t, 
med öppen ram

W Robust konstruktion av stålrör och profi stål
W Finns i fast och lutningsbar version
W Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar 

spår, på plastfälg med precisionsspårkullager
W Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, 

gentianablå
W 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP och 2 

fasta hjul
W Svänghjul med fotskydd

Passande Euro-backar fi nns som tillbehör!

https://www.denios.se/etagevagn-av-stal-5-plan-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-850-x-500-mm-272690/272690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etagevagn-av-stal-5-plan-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-1000-x-700-mm-272691/272691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etagevagn-av-stal-5-plan-pulverlackerad-tpe-hjul-easystop-1200-x-800-mm-272692/272692/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etagevagn-av-stal-4-plan-3-gallervaggar-easystop-1000-x-700-mm-272693/272693/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etagevagn-av-stal-4-plan-3-gallervaggar-easystop-1200-x-800-mm-272694/272694/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tillbehorsvagn-av-stal-3-oppna-fasta-hyllplan-easystop-610-x-410-mm-272643/272643/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tillbehorsvagn-av-stal-3-oppna-hyllplan-varav-2-lutningsbara-easystop-610-x-410-mm-272644/272644/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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DENIOS-
garanti 10 år

Typ Vagn för eurolådor Hyllvagn

Utvändiga mått B x D x H [mm] 665 x 935 x 1125 650 x 1805 x 1275 650 x 1805 x 1575 550 x 1510 x 1815 650 x 1805 x 1855
Total bärförmåga [kg] 200 400 250 400
Lastförmåga per hylla [kg] 50 80
Diameter rulle [mm] 125 200 160 200
Beställningsnummer Antal hyllnivåer: 3 272-647-JY 272-648-JY 272-649-JY – –
Beställningsnummer Antal hyllnivåer: 4 – – – 272-650-JY 272-651-JY

Utförande Skåpvagn gallerkorg Skåp på hjul plåt

Mått plattform B x D [mm] 1045 x 685 1245 x 785 1045 x 685 1245 x 785

Total bärförmåga/hyllplan [kg] 500 / 80
Diameter rulle [mm] 200
Beställningsnummer Antal hyllnivåer: 3 272-681-JY 272-682-JY 272-685-JY 272-686-JY
Beställningsnummer Antal hyllnivåer: 5 272-683-JY 272-684-JY 272-687-JY 272-688-JY

Skåp- och hyllvagnar

Låsbar skåpvagn av högsta industrikvalitet

Skåp på hjul VARIOfi t, 
med dubbeldörr

W Robust stålkonstruktion
W Låsbar dubbeldörr med vertikal låskolv med 

vridhandtag och cylinderlås
W Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar 

spår, på plastfälg med precisionsspårkullager
W Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, 

gentianablå
W 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP och 2 

fasta hjul
W Svänghjul med fotskydd

Optimal för förfl yttning av större materialmängder

Hyllvagn VARIOfi t, 
med variabla hyllplan

W Robust stålkonstruktion
W Finns med öppna och lutningsbara hyllplan i 17° 

eller 32°
W Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar 

spår, på plastfälg med precisionsspårkullager
W Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, 

gentianablå
W 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP och 2 

fasta hjul
W Svänghjul med fotskydd

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/vagn-for-eurolador-av-stal-3-lutningsbara-oppna-hyllplan-272647/272647/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllvagn-av-stal-3-hyllplan-varav-2-lutningsbara-easystop-hojd-1275-mm-272648/272648/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllvagn-av-stal-3-hyllplan-varav-2-lutningsbara-easystop-hojd-1575-mm-272649/272649/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllvagn-av-stal-4-hyllplan-varav-3-lutningsbara-easystop-hojd-1815-mm-272650/272650/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllvagn-av-stal-4-hyllplan-varav-3-lutningsbara-easystop-hojd-1855-mm-272651/272651/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-med-dubbeldorr-och-vertikal-laskolv-3-plan-easystop-1045-x-685-mm-272681/272681/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-med-dubbeldorr-och-vertikal-laskolv-3-plan-easystop-1245-x-785-mm-272682/272682/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skapvagn-m-platvagg-dubbeldorr-vertikal-laskolv-3-plan-easystop-1045-x-685-mm-272685/272685/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skapvagn-m-platvagg-dubbeldorr-vertikal-laskolv-3-plan-easystop-1245-x-785-mm-272686/272686/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-med-dubbeldorr-och-vertikal-laskolv-5-plan-easystop-1045-x-685-mm-272683/272683/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-med-dubbeldorr-och-vertikal-laskolv-5-plan-easystop-1245-x-785-mm-272684/272684/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skapvagn-m-platvagg-dubbeldorr-vertikal-laskolv-5-plan-easystop-1045-x-685-mm-272687/272687/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skapvagn-m-platvagg-dubbeldorr-vertikal-laskolv-5-plan-easystop-1245-x-785-mm-272688/272688/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 267-576-JY

denios.shop/se-km

Du hittar många fler produkter 
från KONGAMEK i vår 
webbshop!

Den innovativa svenska tillverkaren KONGAMEK utvecklar 
praktiska och tilltalande transportenheter. Här hittar du ett urval 
av produkter för smidig intern transport!

DENIOS-
garanti 5 år 

Alle Produktdetails und 
Vorteile sehen Sie in 
unserem Video!

denios.shop/se-255319

Transport- och logistikvagnar

W 2 fasta hjul och 2 svänghjul (med bromsar) av PA/elastiska, precisionskullager

Bordsvagn KM Ergo av stål, med 2 MDF-hyllplan
Tilltalande bordsvagn med lastkapacitet på totalt 1200 kg 

W Enkel att hantera utan tunga lyft - se video

W elektrolytiskt galvaniserad
W För 1 gasflaska à 50 liter (max. Ø 235 mm)

Vagn för gasfl askor 
typ KM Ergo
Ergonomisk gasflaskvagn, skonsam för 
ryggen, enkelt byte av gasflaskor W Version med höjdinställbar plattform: 

655 - 835 mm, kapacitet 800 kg
W Elektrolytiskt förzinkad för bästa möjliga 

korrosionsskydd
W 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) 

av massivt gummi

Pallvagn KM för europallar
Svetsat chassi för europallets 
1200x800 mm, med pallhållare.

W Gummihandtag för ergonomiskt grepp, 
fotplatta med halksäker yta för stabilt 
grepp.

W 3 hjul med punkteringsfria däck

Sparkcykel KM Scooter, 
med fotbroms
Bekväm sparkcykel för snabb och säker 
förflyttning mellan olika arbetsplatser.

Artikelnr 255-373-JY

Smal bords- och 
transportvagn KM
Speciellt smidig med 4 svängbara hjul 
varav 2 med broms

W elektrolytiskt galvaniserad, bärförmåga 150 kg
W 2 melaminbelagda hyllplan, plastklädd 

skjutbygel för säkert grepp

Smal bordsvagn KM, vit botten, 
Artikelnr 255-334-JY

Smal bordsvagn KM, röd botten, 
Artikelnr 255-335-JY

W Plattform B x T: 520 x 825 mm, 
kapacitet 100 kg

W Fällbar bygel för utrymmessnål 
förvaring

Platåvagn i rostfritt stål KM, 
med fällbar bygel
Mångsidig och smidig 
platåvagn i rostfritt stål

Ställbar i höjdled

Artikelnr 255-319-JY

W Exklusiv pulverlackering, B x D: 680 x 1200 mm
W Enkel manövrering tack vare ergonomisk skjutbygel

Artikelnr 255-369-JY

Artikelnr 255-348-JY

https://www.denios.se/gasvagn-for-stalflaskor-km-ergo-1-gasflaska-max-o-235-mm-luftfyllda-dack-255319/255319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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W förzinkad och ytbehandlad med klarlack för fullständig korrosionsskydd
W 4 svänghjul av TPR, grå, spårkullager, 2 svänghjul med bromsanordning

FAVORIT
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NYHET Transport- och logistikvagnar

W Längd justerbar till 2500, 3500 och 4000 mm
W Med 4 hörnstolpar, stång och kopplingsögla, lastkapacitet 3500 kg
W Luftfyllda däck, Ø 540 mm

Stabil långgodsvagn KM
Idealisk för långt gods som t.ex. rör, lättkörd även med tung last.

W Elförzinkad, med ledande 
beläggning och hyllplan, B x D: 
470 x 945 mm, bärförmåga 
250 kg

W B x D x H: 470 x 945 x 1120 mm, 
bärförmåga 250 kg

W 4 svänghjul av elektriskt 
ledande helgummi

ESD-hyllvagn KM, med 2 hyllplan som kan 
regleras i höjdled 
Mångsidig, testad vagn för användning i ESD-området, t.ex. för 
skydd av elektriska komponenter vid transport eller lagring

W Stora luftfyllda däck på stålfälg med jämn och mjuk gång
W Praktiska hållare för att ha borste, skyffel, sopsäckar, handskar etc. till 

hands på ett säkert sätt 
W Enkel manövrering tack vare 

ergonomisk skjutbygel

Städvagn KM Heavy Duty 
Robust städvagn för daglig användning inom- och utomhus, t.ex. 
verkstad, lager, produktion, parkeringsplatser m.m. W Pulverlackerat rörstativ, plywoodbotten, B x D: 1000 x 2000 mm

W Lastkapacitet: 750 kg dynamiskt, 1500 kg statiskt
W Luftfyllda däck, Ø 400 mm

Stabil vagn för tung last KM
Utrustad med stång med kopplingsögla och parkeringsbroms

Universalvagn KM Ergo, med optimal höjdutjämning
Övre botten med automatisk anpassning till ergonomisk 
arbetshöjd vid lastning och lossning, inställbar i 5 steg för 
laster upp till 90 kg

Artikelnr 267-577-JY

Artikelnr 267-581-JY Artikelnr 267-582-JY

Artikelnr 267-578-JY Artikelnr 267-580-JY

För beställning ring: 036-39 56 60
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Logistikvagn av stål i euro-mått
Slittålig behållare, idealisk som logistisk transportlösning för ditt företag

 W Stabil rundrörskonstruktion med ram av fyrkantsrör, gallertäthet 50 x 50 mm, 
blå förzinkad

 W 4 svänghjul, spårfria, elastiska, grå, varav 2 med broms
 W Finns även som stor modell (1350 x 950 mm) för inställning av europapallar

Tillvalsutrustning: stöldskyddad 
behållare, stängd på alla sidor med tak:

 W För bästa möjliga skydd mot obehörig 
åtkomst

Stapelbar gallervagn
Smidig och stapelbar vagn - perfekt för 
tomtransport och platsoptimerad förvaring

 W Robust stålrörskonstruktion, blå förzinkad

 W Botten fällbar med fjäderteknik, finns av stål 
eller plast

 W Hjuldiameter 108 mm: 2 svängbara och 2 
fasta hjul, av polyamid

Tillvalsutrustning: stöldskyddad 
behållare, stängd på alla sidor med tak:

 W  Låsbar dörr (hänglås ingår inte)
 W Gallertäthet 50 x 50 mm, plasttak som 
regnskydd

NYHET

Artikelnr 266-105-JY

NYHET

Artikelnr 266-098-JY

 W Robust stålrörskonstruktion, blå förzinkad

öppen på två sidor öppen på en sida stängt Sluten, med tak

Utvändiga mått B x D [mm] 1200 x 800 1200 x 800 1350 x 950 1200 x 800 1350 x 950 1350 x 950

Utrustning – – – 2 dörrar, anordning för hänglås
Höjd [mm] 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Total bärförmåga [kg] 600 600 800 600 800 800
Ø rulle [mm] 125 125 125 125 125 125
Beställningsnummer 266-078-JY 266-079-JY 266-088-JY 266-081-JY 266-089-JY 266-090-JY
Beställningsnummer Gallermell-
anhylla, 20 mm uppåtgående kant, 
kan hängas in lutande

266-085-JY 266-085-JY – 266-085-JY – –

Beställningsnummer Gallermell-
anhylla, kan hängas in steglöst 266-083-JY 266-083-JY 266-091-JY 266-083-JY 266-091-JY 266-091-JY

öppen på två sidor öppen på en sida stängt Sluten, med tak

Utrustning Stålbotten Stålbotten Plastbygel, 2 plasthyllor Stålbotten, 1 per dörr, bakre 
och främre vägg, CT-lås

Stålbotten, 1 stålhylla, 1 
dörr, CT-lås

Plastbygel, 1 plasthylla, 
1 dörr

Utvändiga mått B x D [mm] 700 x 800 700 x 800 729 x 818 700 x 800 729 x 818 728 x 823
Höjd [mm] 1665 1665 1770 1665 1660 1880
Total bärförmåga [kg] 500 500 500 500 500 500
Diameter rulle [mm] 108 108 125 108 125 125
Beställningsnummer 266-096-JY 266-097-JY 266-105-JY 266-098-JY 266-099-JY 266-108-JY

Transport- och logistikvagnar

Vårt hela sortiment av rullcontainrar och logistikvagnar, 
Transportscooter och tillbehör finns i webbshoppen!

denios.shop/logistikvagnar

Mellanhyllor finns 
som tillbehör

https://www.denios.se/gallervagn-3-gallervaggar-plastbotten-2-mellanhyllor-729-x-818-x-1770-mm-266105/266105/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-4-gallervaggar-bakre-och-framre-vagg-svangbar-700-x-800-x-1665-mm-266098/266098/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/logistikvagn-2-gallervaggar-800-x-1200-x-1820-mm-broms-266078/266078/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/logistikvagn-3-gallervaggar-800-x-1200-x-1820-mm-broms-266079/266079/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/logistikvagn-for-europapall-3-gallervaggar-950-x-1350-x-1820-mm-broms-266088/266088/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/logistikvagn-3-gallervaggar-2-dorrar-800-x-1200-x-1820-mm-broms-266081/266081/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/logistikvagn-for-europapall-3-gallervaggar-2-dorrar-950-x-1350-x-1820-mm-broms-266089/266089/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/logistikvagn-for-europapall-galler-5-sidigt-2-dorrar-950-x-1350-x-1820-mm-broms-266090/266090/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallerhylla-for-logistikvagn-i-stal-800x1200mm-med-uppatgaende-kant-kan-hangas-in-snett-266085/266085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallerhylla-for-logistikvagn-i-stal-800x1200mm-med-uppatgaende-kant-kan-hangas-in-snett-266085/266085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallerhylla-for-logistikvagn-i-stal-800x1200mm-med-uppatgaende-kant-kan-hangas-in-snett-266085/266085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallerhylla-for-logistikvagn-i-stal-800x1200mm-utan-uppatgaende-kant-266083/266083/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallerhylla-for-logistikvagn-i-stal-800x1200mm-utan-uppatgaende-kant-266083/266083/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallerhylla-for-logistikvagn-i-stal-950x1350mm-utan-uppatgaende-kant-266091/266091/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallerhylla-for-logistikvagn-i-stal-800x1200mm-utan-uppatgaende-kant-266083/266083/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallerhylla-for-logistikvagn-i-stal-950x1350mm-utan-uppatgaende-kant-266091/266091/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallerhylla-for-logistikvagn-i-stal-950x1350mm-utan-uppatgaende-kant-266091/266091/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-2-gallervaggar-700-x-800-x-1665-mm-266096/266096/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-3-gallervaggar-bakre-vagg-svangbar-700-x-800-x-1665-mm-266097/266097/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-3-gallervaggar-plastbotten-2-mellanhyllor-729-x-818-x-1770-mm-266105/266105/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-4-gallervaggar-bakre-och-framre-vagg-svangbar-700-x-800-x-1665-mm-266098/266098/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-4-gallervaggar-med-1-dorr-1-mellanhylla-729-x-818-x-1660-mm-266099/266099/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-med-stoldskydd-4-gallervaggar-plasttak-hyllplan-728-x-823-x-1880-mm-266108/266108/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Klassisk paketvagn med patenterad 
klämteknik
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 W Låsbar dörr (hänglås ingår inte)

 W 1 fällbar gallerhylla, fast monterad

 W Finns även att få på stålplatta med 
hjul och pardörr

Tillvalsutrustning: stöldskyddad 
behållare, stängd på alla sidor 
med tak:

öppen på en sida stängt Sluten, med tak

Utrustning Plastplatta Plastplatta, enkeldörr Plastplatta, enkeldörr, mellanhylla Stålplatta, pardörr, mellanhylla
Utvändiga mått B x D [mm] 724 x 815 724 x 815 724 x 815 710 x 800
Höjd [mm] 1210 1550 1800 1790
Total bärförmåga [kg] 500 500 500 500
Ø rulle [mm] 108 108 108 108
Beställningsnummer 266-050-JY 266-052-JY 266-057-JY 266-064-JY

Tillbehör Beställningsnummer

Gummiband (för öppna versioner) 172-120-JY
Gummispännband, en trådkrok/en trådögla 266-067-JY

öppen på två sidor öppen på en sida stängt

Mått plattform B x D [mm] 660 x 815 660 x 775 660 x 745
Höjd [mm] 1660 1660 1660
Total bärförmåga [kg] 500 500 500
Beställningsnummer Utan hjulspärr 172-200-JY 172-202-JY 172-118-JY
Beställningsnummer med hjulspärr 172-201-JY 172-203-JY 172-204-JY
Tillbehör Hyllplan (bärförmåga 150 kg), max. 4 hyllplan per vagn
Beställningsnummer 268-074-JY 268-073-JY 172-121-JY

Transport- och logistikvagnar

Paketvagn Classic

 W Måtten är anpassade till 
lastbilsstandard

 W Robust rörkonstruktion Ø 22 mm
 W Galvaniskt förzinkad
 W Användningsområde från + 60° C 
till -20° C

 W Hyllavstånd 300 mm
 W 2 svängbara och 2 fasta hjul,  
Ø 108 mm, av plast

Gallervagn med plastbottenplatta
Klassisk gallervagn med finmaskiga gallerväggar

 W Robust stålrörskonstruktion på 
rullplatta, gentianablå, gallertäthet 
50 x 50 mm, blå förzinkad

 W 2 svängbara och 2 fasta hjul av polypropen (pristillägg broms, se shoppen) NYHET

Logistikbox typ CL 3, 2 sidoväggar och 
1 bakvägg. (Hyllplan och gummirem för 
transportsäkring finns att få som tillbehör)

Paketvagn typ CL 4, med uppfällbar 
lucka

Logistikbox typ CL 2, öppen 
på 2 sidor.

För beställning ring: 036-39 56 60

Fler modeller och tillbehör 
finns online!

www.denios.shop/logistikvagn

https://www.denios.se/gallervagn-med-plastskiva-3-sidig-724-x-815-x-1020-mm-266050/266050/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-med-plastskiva-4-sidig-med-dorr-724-x-815-x-1550-mm-266052/266052/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-med-stoldskydd-plastskiva-5-sidig-1-dorr-mellanhylla-724-x-815-x-1800-mm-266057/266057/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gallervagn-med-stoldskydd-stalplatta-5-sidor-2-dorrar-hyllplan-710-x-800-x-1790-mm-266064/266064/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gummiband-for-logistikbox-cl-172120/172120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gummispannband-en-tradkrok-en-tradogla-400-x-37-mm-266067/266067/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paketvagn-av-galler-cl-2-2-sidovaggar-172200/172200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paketvagn-av-galler-cl-3-2-sidovaggar-1-bakvagg-172202/172202/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paketvagn-cl-4-med-uppfallbar-lucka-172118/172118/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paketvagn-av-galler-cl-2-2-sidovaggar-hjulsparr-172201/172201/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paketvagn-av-galler-cl-3-2-sidovaggar-1-bakvagg-hjulsparr-172203/172203/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paketvagn-cl-4-med-uppfallbar-lucka-hjulsparr-172204/172204/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-for-logistiklada-2sidig-modell-268074/268074/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-for-logistiklada-3sidig-modell-268073/268073/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllplan-for-logistikbox-cl-4-172121/172121/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Total bärförmåga [kg] 2000 2500

Gaff ellängd [mm] 1150
Totallängd [mm] 1535
Lyfthöjd max [mm] 195
Bärande bredd [mm] 540
Gaff elbredd [mm] 160
Ø löprullar [mm] 200
Ø tandemrullar [mm] 82
Vikt [kg] 86
Beställningsnummer 185-689-JY 178-069-JY
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Palltruckar

Ergonomiskt dragstångshandtag. 
Härifrån utförs alla funktioner.

Löphjul av hög kvalitet med 
massivgummidäck

Gaffellyftvagn Ergo, med 2 000 och 2 500 kg bärkraft

W Robust ramkonstruktion som ger utomordentlig gaff elstabilitet
W Underhållsfritt hydraulsystem
W Svängbara hjul med gummidäck och tandemlöphjul av PU ger jämn gång 

och mycket litet rullmotstånd
W Hjulutslag 2 x 90°
W Underkörningshöjd 85 mm
W Ytskydd: högvärdig beläggning i gul

W För enkel lyftning resp. avställning och transport av 
ett 200-litersfat på plant underlag

W Bärförmåga: 350 kg
W Smidig styrning av alla 

funktioner med en spak
W I nedsänkt läge är klämmorna 

öppna och griper tag i stålfatet.
W Klämmorna stängs automatiskt 

runt fatet vid lyft.
W Hjul av nylon
W Pulverbelagd i blått (RAL 5010)

Fattruck för 200 l-stålfat

Underhållsfritt 
hydraulsystem

Fattruck för 200 l-stålfat, lastkapacitet: 350 kg,  
Artikelnr 158-052-JY

W Förenar palltruckens komfort med 
fattransportvagnens funktioner

https://www.denios.se/search?query=185689
https://www.denios.se/search?query=178069


Idealisk kombination av lyftning och vägning i ett redskap
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Behöver du information kring 
vilka palltruckar som lämpar 
sig för Ex-zoner kan du ringa 
036-39 56 60 för rådgivning.

Typ GI 4

Total bärförmåga [kg] 2500
Antal lastrullar 4
Gaff ellängd [mm] 1150
Bärande bredd [mm] 525
Totallängd [mm] 1550
Lyfthöjd max [mm] 200
Beställningsnummer 128-389-JY

Typ PR 2 PR 4

Total bärförmåga [kg] 2500
Antal lastrullar 2 4
Gaff ellängd [mm] 1150
Bärande bredd [mm] 525
Totallängd [mm] 1550
Lyfthöjd max [mm] 200
Beställningsnummer 128-385-JY 128-386-JY

Typ BR 2 BR 4

Total bärförmåga [kg] 2200
Antal lastrullar 2 4
Gaff ellängd [mm] 1150
Bärande bredd [mm] 525
Totallängd [mm] 1550
Lyfthöjd max [mm] 200
Beställningsnummer 128-383-JY 128-384-JY

Typ HW

Total bärförmåga [kg] 2200
Lyfthöjd max [mm] 210
Lyfthöjd min [mm] 90
Gaff ellängd [mm] 1150
Bärande bredd [mm] 560
Gaff elbredd [mm] 170
Beställningsnummer 128-380-JY
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Palltruckar

GI 4 rostfritt stål

Basic BR

Pro PR

Korrosionsskyddad gaff ellyftvagn typ 
GI 4 av rostfritt stål

Gaff ellyftvagn 
typ Pro PR

Gaff ellyftvagn 
typ Basic BR

Gaff ellyftvagn typ HW 
med inbyggd våg

Löphjul av 
gummi

Lastrulle av 
polyuretan, tandem

Typ HW

W Extremt robusta – lämpar sig också för användning i krävande industrimiljö
W Säkerhetsdragstång med enhandsmanövrering
W Direkt viktbestämning vid på- och avlastning
W Vägningsindikatorn är skyddat placerad i stålhöljet
W Vägningsområde: 1 kg till 2200 kg i steg om 1 kg
W Funktioner: TARA, nollställning, additionsfunktion för vägning, 

referensräkning etc.
W Automatisk avstängning, skydd mot djupurladdning
W 6 V-batteri, drifttid upp till ca 56 timmar
W Lackering liknande RAL 5002 blå
W Inkl. extern laddare
W Användning i temperaturområden från -10 °C till +40 °C

W Mångsidig instegsmodell
W Lastrullar av nylon
W Styrhjul av polyuretan

W För krävande industrianvändning
W Lämplig för nästan alla arbetsmoment tack vare 

den stora bärförmågan på 2500 kg
W Löphjul av massivt gummi, gaff elrullar av tålig 

nylon
W Med in- och utrullar på gaff elspetsarna

W Tillverkad enligt stränga europeiska kvalitetsföreskrifter
W Manövrering med hävarm av ergonomisk form
W Tyst gång
W God manövreringsförmåga tack vare rundade gaff elspetsar
W Dubbla lasthjul för bästa körkomfort

W Korrosionsskyddad genom 
pumphus av brons och alla andra 
delar av rostfritt stål

W Lämplig för livsmedelsindustrin 
och alla områden där högsta 
renhet krävs

W Automatiskt lyftstopp vid 
överbelastning

W Hjul av nylon

W Perfekta arbetsredskap på alla golv och underlag tack vara 
den höga rörligheten

Detalj: Stor LCD-display med lättavlästa 
tecken (30 mm)

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/palltruck-gi-4-av-rostfritt-stal-korrosionsskyddad-dack-av-nylon-lastkapacitet-2500-kg-128389/128389/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/palltruck-professional-pr-2-manuell-med-2-lastrullar-och-styrhjul-av-nylon-barformaga-2500-kg-128385/128385/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/palltruck-professional-pr-4-manuell-med-4-lastrullar-och-styrhjul-av-nylon-barformaga-2500-kg-128386/128386/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-gaffellyftvagn-basic-br2-2-lastrullar-av-nylon-och-styrhjul-av-pu-barformaga-2000kg-128383/128383/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/palltruck-basic-br2-manuell-4-lastrullar-av-nylon-och-styrhjul-av-pu-barformaga-2000kg-128384/128384/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-gaffellyftvagn-hw-med-integrerad-vag-barformaga-2-000-kg-128380/128380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Manuell gaffeltruck HD 10

Typ FM 1 FM 2 FH

Höjdinställning manuell manuell Fotpump
Lyfthöjd max [mm] 700 1070 1070
Lyfthöjd min [mm] 510 720 720
Total bärförmåga [kg] 150
Mått plattform B x D [mm] 410 x 540 405 x 503
Beställningsnummer 164-475-JY 144-946-JY 154-085-JY

Typ HD 10

Total bärförmåga [kg] 1000
Lyfthöjd max [mm] 1500
Underkörningshöjd [mm] 88
Gaff ellängd [mm] 1150
Bärande bredd [mm] 540
Gaff elbredd [mm] 160
Ø löprullar [mm] 150
Ø gaff elrullar [mm] 80
Utvändiga mått 
B x D x H [mm] 750 x 1650 x 2080

Beställningsnummer 164-487-JY

Materialstativ och lyftenheter

Typ FM 1 Typ FM 2 Typ FH

Mångsidiga hjälpmedel för tillförsel eller för användning direkt vid arbetsplatsen. Idealiska i kombination med standardplastlådor upp till 
800 x 600 mm storlek. Optimal och ergonomisk grepp- och arbetsställning tack vare lutningsinställning i 5 steg från 0° till 40° och steglös 
höjdinställning.

Körbara materialstativ

W bekväm transport och uppläggning av lådor och korgar
W 4 löphjul Ø 75 mm med spärrar
W Pulverlackerad i blått (RAL 5010)
W Stålplåtsplattform med stödkant (30 mm)

W Sänkningsdämpning, sänkningshastigheten kan 
ställas in med en ventil

W Steglös höjdjustering (även under belastning) 
enkelt och säkert via fotpedal

W Säkerhetsdragstång med enhandsmanövrering och trippelfunktion 
(höj/sänk/kör)

W Säkerhetsgaller, fotskydd och spärrar på båda de svängbara hjulen 
ger optimal säkerhet för användaren

W Ytterst robust utförande
W Idealisk för transport och lagring av pallar och behållare

Typ FM – manuell höjdinställning

Typ FH – hydraulisk höjdinställning

Lätt och enkel lyftning av pallar och behållare.
W Med hjulspärrar enligt SS-EN 1757-3

Manuell gaff eltruck typ HD 10

Tillämpningsexempel typ HD 10.

https://www.denios.se/materialstativ-fm-1-med-manuell-hojdjustering-164475/164475/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/materialstativ-fm-2-med-manuell-hojdjustering-144946/144946/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/materialstativ-fh-med-hydraulisk-hojdjustering-154085/154085/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=164487
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Artikelnr 138-046-JY

Artikelnr 138-037-JY Artikelnr 188-486-JY

Underrede vinklat parallellt

Total bärförmåga [kg] 500 1000 500 1000 1500 2000

Bomlängd I (mm)/max. bärförmåga (kg) 950 / 500 1050 / 1000 1080 / 500 1085 / 1000 1130 / 1500 1310 / 2000
Bomlängd II (mm)/max. bärförmåga (kg) 1070 / 420 1150 / 830 1180 / 420 1210 / 830 1330 / 1250 1520 / 1650
Bomlängd III (mm)/max. bärförmåga (kg) 1190 / 360 1250 / 670 1280 / 360 1335 / 670 1530 / 1000 1720 / 1400
Bomlängd IV (mm)/max. bärförmåga (kg) 1310 / 300 1400 / 500 1380 / 300 1460 / 500 1730 / 750 1920 / 1200
Max. höjd [mm] 2100 2400 2500 2400 3000 3150
Genomkörningshöjd [mm] 1555 1776 1650 2310 2310 2310
Chassilängd [mm] 1420 1700 1300 1742 2200 2200
Underkörningshöjd [mm] 130 170 135 170 215 215
Genomkörningsbredd [mm] 1095 950 975 1140 1200 1200
Fri bredd [mm] 940 790 830 1000 1000 1000
Beställningsnummer 188-486-JY 188-487-JY 188-484-JY 188-485-JY 138-037-JY 138-038-JY

Total bärförmåga [kg] 250 350 550

Bomlängd I (mm)/max. bärförmåga (kg) 925 / 250 925 / 350 925 / 550
Bomlängd II (mm)/max. bärförmåga (kg) 1210 / 200 1210 / 280 1210 / 450
Bomlängd III (mm)/max. bärförmåga (kg) 1500 / 150 1500 / 210 1500 / 350
Bomlängd IV (mm)/max. bärförmåga (kg) 1800 / 100 1800 / 150 1800 / 250
Bomlängd V (mm)/max. bärförmåga (kg) 2080 / 50 2080 / 100 2080 / 150
Max. höjd [mm] 2700 2700 2700
Genomkörningshöjd [mm] 1730 1730 1730
Chassilängd [mm] 1750 1750 1750
Genomkörningsbredd [mm] 910 910 910
Beställningsnummer 138-046-JY 138-047-JY 138-048-JY

Industrikranar

 W Dubbelverkande handpump för snabbare lyft

Industrikranar

 W som monteringshjälp eller för plockarbeten etc.
 W Säker och snabb lyftning även av mycket tunga 
föremål som t.ex. motorer tack vare en speciell 
hydraulpump med lång livslängd

 W Exakt nedsänkning möjliggörs av en finjusterbar 
utloppsventil

 W Teleskoparm med 4 inställningsmöjligheter och 
säkerhetskranhakar (kan roteras 360°)

 W alla hjul har kullager och fotskydd
 W Levereras komplett och driftsklar
 W Lackerad i blått (RAL 5015)
 W Parallellt chassi så att det går att köra runt 
pallar och gallerboxar

 W Spretande chassi så att t.ex. maskiner 
kan köras under

 W perfekt för arbeten på svåråtkomliga platser

Motviktskran

 W Speciellt för laster som det inte går att köra under eller förbi vid 
t.ex. lastning och lossning av lastbilar, lyftning och nedsättning av 
hyllor, maskiner och liknande

 W Enkel hantering, även av skrymmande delar
 W last- och tandemhjul, kullagrade, med polyuretandäck Ø 160 mm
 W Teleskoparm med 5 inställningsmöjligheter och 
säkerhetskranhakar (kan roteras 360°)

 W Levereras komplett och driftklar, inklusive motvikt

vikbar pelare sparar plats

bakmonterad motvikt

snabba lyft tack 
vare dubbelverkande 
hydraulikpump

Motviktskran typ GGK 250

Industrikran typ IK 1500 Z
Industrikran typ LBK 500-W, v-format 
chassi

Typ IK med dragstång för enkel förflyttning. 
Parallellt utförande.

stora hjul för enkel 
manövrering

Lättviktskranar av 
typ W kan fällas 
ihop så att de 
sparar utrymme.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/motviktskran-ggk-250-for-laster-som-ar-svara-att-kora-under-resp-runt-50-250-kg-barformaga-138046/138046/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industrikran-ik-1500-z-med-specialhydraulpump-parallellt-chassi-barformaga-750-1500-kg-138037/138037/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lattviktskran-lbk-500-w-med-dubbelverkande-handpump-utmatat-chassi-188486/188486/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lattviktskran-lbk-500-w-med-dubbelverkande-handpump-utmatat-chassi-188486/188486/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lattviktskran-lbk-1000-w-med-dubbelverkande-handpump-utmatat-chassi-188487/188487/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lattviktskran-lbk-500-p-med-dubbelverkande-handpump-parallellt-chassi-188484/188484/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lattviktskran-lbk-1000-p-med-dubbelverkande-handpump-parallellt-chassi-188485/188485/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industrikran-ik-1500-z-med-specialhydraulpump-parallellt-chassi-barformaga-750-1500-kg-138037/138037/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industrikran-ik-2000-z-med-specialhydraulpump-parallellt-chassi-barformaga-1200-2000-kg-138038/138038/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/motviktskran-ggk-250-for-laster-som-ar-svara-att-kora-under-resp-runt-50-250-kg-barformaga-138046/138046/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/motviktskran-ggk-350-for-laster-som-ar-svara-att-kora-under-resp-runt-100-350-kg-barformaga-138047/138047/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/motviktskran-ggk-550-for-laster-som-ar-svara-att-kora-under-resp-runt-150-550-kg-barformaga-138048/138048/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Pr
od

uk
tio

ns
ut

ru
st

ni
ng

Artikelnr 128-382-JY

572

6

www.denios.se/shop

Pr
od

uk
tio

ns
ut

ru
st

ni
ng

Saxgaffellyftvagn

Saxgaffellyftvagn

Saxgaff ellyftvagn typ SHW E

W Batteridriven enhet med laddare
W Elhydraulisk pumpsats 12 V
W Lyftmotor 12 V
W Laddare 12 V/10 A med 

automatisk avstängning

W Ram och gafflar med vridstyv skalkonstruktion
W Säkerhetsdragstång med trippelfunktion: Lyftning/sänkning/körning 

med enhandsmanövrering
W Stabilisatorer på hjulsidorna

Lyftbordsvagn med 
dubbelsax, typ SHW M

W Hæveområde: 85-800 mm
W Bæreevne: 1000 kg
W Gaffel (L x B): 1165 x 160 mm
W Bredde: 540 mm
W Styrehjul Ø x B: 200 x 50 mm, Polyurethan
W Gaffelruller Ø: 80 mm, Polyurethan

W Utförande med elhydraulik

W Utförande med hydraulisk handpump

Artikelnr 157-619-JY
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Artikelnr 157-623-JY
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6Lyftbordsvagnar

Lyftbordsvagnar

W Stomme av stålprofiler och stålplåt 
med rundad plattform

W 4 teleskoppelare för bästa 
stabilitet

W Höjning och sänkning via 
2 separata pedaler

W Skjutbygel
W Pulverbelagd i blått 

(RAL 5010)
W 2 svängbara och 2 fasta hjul 

av polyuretan
W Finns i 2 storlekar

Mobilt løftebord

W Konstruktion av stålprofiler och stålplåt
W Pulverbelagd i blått (RAL 5007)
W Kraftig skjutbygel – med skyddsplatta som glidsäkring
W Hydraulpump med förkromade kolvar

W Manövrering via fotpedal
W Sänkventilen manövreras med en handspak
W 2 svängbara och 2 fasta hjul med 

polyuretandäck, de svängbara hjulen har 
broms enligt SS-EN 1570

W Mycket ergonomisk lastning och lossning av pallgods

W Bärförmåga: 150 kg

W Bärförmåga: 500 kg

W Bärförmåga: 300 kg

W Bärförmåga: 900 kg

W Bärförmåga: 250 kg

W Bärförmåga: 500 kg

Lyftbordsvagn med enkelsax.

Lyftbordsvagn med dubbelsax.

Lyftbordsvagn med enkelsax.

Spärr med sänkbart stöd som gör 
att vagnen står stadigt (spärren 
kopplas enkelt ur med ett lätt tryck 
med foten).

Med fällbar skjutbygel.

För beställning ring: 036-39 56 60

Lyftbordsvagn enkelsax Lyftbordsvagn dubbelsax mobilt lyftbord

Mått plattform B x D [mm] 450 x 700 500 x 830 520 x 1010 520 x 1010 520 x 1010 610 x 915 815 x 1220

Total bärförmåga [kg] 150 250 500 300 500 900 900
Lyfthöjd max [mm] 755 910 1000 1585 1575 1220 1220
Lyfthöjd min [mm] 265 330 435 435 440 760 760
Utvändiga mått B x D [mm] 450 x 950 500 x 1010 520 x 1185 520 x 1260 520 x 1260 610 x 915 815 x 1220
Ø hjul [mm] 100 125 150 150 150 100 100
Beställningsnummer 157-623-JY 157-624-JY 157-625-JY 157-628-JY 157-629-JY 180-035-JY 180-036-JY

https://www.denios.se/lyftbordsvagn-htw-15-med-enkelsax-70-x-45-cm-150-kg-barformaga-157623/157623/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lyftbordsvagn-htw-15-med-enkelsax-70-x-45-cm-150-kg-barformaga-157623/157623/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lyftbordsvagn-htw-25-med-enkelsax-83-x-50-cm-250-kg-barformaga-157624/157624/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lyftbordsvagn-htw-50-med-enkelsax-101-x-52-cm-500-kg-barformaga-157625/157625/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lyftbordsvagn-htw-d-30-med-dubbelsax-101-x-52-cm-300-kg-barformaga-157628/157628/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lyftbordsvagn-htw-d-50-med-dubbelsax-101-x-52-cm-500-kg-barformaga-157629/157629/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hydrauliskt-lyftbord-600-x-900-mm-flyttbart-barformaga-900-kg-180035/180035/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hydrauliskt-lyftbord-800-x-1200-mm-flyttbart-barformaga-900-kg-180036/180036/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Extra stabila tippcontainrar 
och -behållare som är 
tillverkade utan skarvar av 
väderresistent plast (PE). 
Behållarna är vätsketäta och 
kan därför även användas för 
insamling av material med 
droppande vätskerester.

Tippcontainer och tippbehållare av plast

Artikelnr 154-062-JY

2-delat PE-lock, 
grått, se tabell

Tippcontainer PolySkip typ W
W Vätsketät
W För manuell transport av t.ex. återvinningsbart material eller 

avfallsmaterial till en uppsamlingsplats
W Lättflyttad tack vare stora hjul (Ø 200 mm) och löphjul (Ø 125 mm) 

av polyamid, låsbar
W Behållarna töms manuellt genom att de tippas över hjulens axel i 

en grop eller liknande.
W Som tillval finns tvådelat, fällbart lock av PE (grå)

W För återvinningskärl och soptunneboxar
W Piktogramsats med följande symboler: 

Papper, plast, restavfall, glas, plåt/metall 
och biologiskt avfall

W Vattenfast och självhäftande
W Format (H x B): 180 x 160 mm

Piktogramssats

Tippbehållare och tippcontainer typ PolySkip från 300 till 1 000 liter

Kan fås i 3 färger

volym [l] 300 500 750 1000

Utrustning 2 löphjul, 2 fasta hjul 2 löphjul, 2 fasta hjul 2 löphjul, 2 fasta hjul 2 löphjul, 2 fasta hjul

Utvändiga mått B x D x H [mm] 920 x 1320 x 625 960 x 1440 x 825 1145 x 1560 x 925 1173 x 1586 x 1095
Kanthöjd [mm] 405 460 560 670
Total bärförmåga [kg] 150 150 250 250
Vikt [kg] 30 38 44 49
Beställningsnummer Blå 148-372-JY 136-459-JY 136-460-JY 181-684-JY
Beställningsnummer grå 153-536-JY 153-540-JY 153-566-JY 181-687-JY
Beställningsnummer röd 153-535-JY 153-539-JY 153-563-JY 181-686-JY
Tillbehör 2-delat PE-lock, grått
Beställningsnummer 185-837-JY 185-838-JY 185-839-JY 185-840-JY

Tippcontainer och tippvagn PolySkip
W Rymlig behållare för smådelar eller sopsortering
W Av väderresistent polyeten (PE), helt korrosionsfri
W Lätt att rengöra

Tippvagn PolySkip, typ W, blå, med hjul

https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-300-liter-bla-148372/148372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-500-liter-bla-136459/136459/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-750-liter-bla-136460/136460/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-1000-liter-bla-181684/181684/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-300-liter-gra-153536/153536/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-500-liter-gra-153540/153540/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-750-liter-gra-153566/153566/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-1000-liter-gra-181687/181687/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-300-liter-rod-153535/153535/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-500-liter-rod-153539/153539/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-750-liter-rod-153563/153563/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-1000-liter-rod-181686/181686/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-300-liter-185837/185837/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-500-liter-185838/185838/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-750-liter-185839/185839/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-1000-liter-185840/185840/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mått gaffelhylsor i mm

150 150
226 (vid 300 / 500 liter)

326 (vid 750 / 1.000 liter)
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volym [l] 300 500 750 1000

Utrustning med gaff elfi ckor med gaff elfi ckor med gaff elfi ckor med gaff elfi ckor

Utvändiga mått B x D x H [mm] 920 x 1420 x 625 960 x 1530 x 790 1145 x 1650 x 890 1173 x 1660 x 1060
Kanthöjd [mm] 370 420 520 635
Total bärförmåga [kg] 150 150 250 250
Vikt [kg] 43 50 59 64
Beställningsnummer Blå 148-377-JY 136-449-JY 136-450-JY 181-688-JY
Beställningsnummer grå 153-572-JY 153-578-JY 153-591-JY 181-691-JY
Beställningsnummer röd 153-571-JY 153-576-JY 153-590-JY 181-690-JY
Tillbehör 2-delat PE-lock, grått
Beställningsnummer 185-837-JY 185-838-JY 185-839-JY 185-840-JY

volym 300 500 750 1000

Utrustning med gaff elfi ckor och hjul med gaff elfi ckor och hjul med gaff elfi ckor och hjul med gaff elfi ckor och hjul

Utvändiga mått B x D x H [mm] 920 x 1420 x 660 960 x 1530 x 830 1145 x 1650 x 925 1173 x 1660 x 1095
Kanthöjd [mm] 405 460 560 670
Total bärförmåga [kg] 150 150 250 250
Vikt [kg] 45 53 62 67
Beställningsnummer Blå 148-379-JY 144-622-JY 144-623-JY 181-692-JY
Beställningsnummer grå 153-594-JY 153-599-JY 153-603-JY 181-695-JY
Beställningsnummer röd 153-593-JY 153-597-JY 153-602-JY 181-694-JY
Tillbehör 2-delat PE-lock, grått
Beställningsnummer 185-837-JY 185-838-JY 185-839-JY 185-840-JY

Tippcontainer PolySkip typ T/TR

Tippcontainer och tippbehållare av plast

W Vätsketät
W Gaffelfickor för gaffeltruck
W Frigöring sker via vajer från förarsätet
W Med integrerad fjädersaxmekanik som begränsar 

tippningen och samtidigt skyddar behållaren mot skador
W Som tillval finns tvådelat, fällbart lock av PE (grå)

Kan fås i 3 färger

Tippcontainer PolySkip typ T, med gaff elfi ckor Tippcontainer PolySkip typ WR, av polyeten med gaff elfi ckor och hjul

Polyamidlöphjul

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-300-liter-bla-148377/148377/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-500-liter-bla-136449/136449/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-750-liter-bla-136450/136450/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-1000-liter-bla-181688/181688/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-300-liter-gra-153572/153572/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-500-liter-gra-153578/153578/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-750-liter-gra-153591/153591/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-1000-liter-gra-181691/181691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-300-liter-rod-153571/153571/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-500-liter-rod-153576/153576/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-750-liter-rod-153590/153590/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-gaffelfickor-volym-1000-liter-rod-181690/181690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-300-liter-185837/185837/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-500-liter-185838/185838/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-750-liter-185839/185839/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-1000-liter-185840/185840/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-300-liter-bla-148379/148379/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-500-liter-bla-144622/144622/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-750-liter-bla-144623/144623/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-1000-liter-bla-181692/181692/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-300-liter-gra-153594/153594/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-500-liter-gra-153599/153599/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-750-liter-gra-153603/153603/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-1000-liter-gra-181695/181695/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-300-liter-rod-153593/153593/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-500-liter-rod-153597/153597/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-750-liter-rod-153602/153602/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-polyetylen-pe-med-hjul-och-gaffelfickor-volym-1000-liter-rod-181694/181694/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-300-liter-185837/185837/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-500-liter-185838/185838/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-750-liter-185839/185839/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-2-delat-for-tippcontainer-1000-liter-185840/185840/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Pr
od

uk
tio

ns
ut

ru
st

ni
ng

volym [l] 500 750 1000

Utrustning
med gaffelfickor 

och hjul
med gaffelfickor 

och hjul
med gaffelfickor 

och hjul

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1080 x 1530 x 760 1120 x 1650 x 955 1145 x 1730 x 1105
Kanthöjd [mm] 685 880 1030
Total bärförmåga [kg] 500 750 1000
Vikt [kg] 113 125 139
Beställningsnummer Blå 201-359-JY 201-361-JY 201-363-JY
Beställningsnummer grå 201-360-JY 201-362-JY 201-364-JY
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Materialhantering - Tippcontainer av plast

Tippcontainer för tung last PolySkip PLUS

Kan fås i 2 färger, fler färger 
på begäran

 W Av miljövänlig, väderbeständig polyeten (PE)
 W Vätsketät och korrosionsfri
 W Lätt att rengöra
 W Gaffelfickor för truck samt 2 svängbara och 2 fasta hjul för manuell 
transport

 W Krok för att säkerhetskedja och frigöringsvajer
 W Låg vikt
 W Frigöring sker via vajer från förarsätet
 W Särskilda gasdämpare garanterar bromsad tippning som skyddar 
behållaren mot skador under tömning.

Tippcontainer för tung last PolySkip PLUS, 500 liter, blå, Artikelnr 201-359-JY

 W För uppsamling och transport av tungt gods och avfall
 W Stor motståndskraft mot många frätande ämnen
 W Formstabil och stöttålig

Tippcontainer för tung last PolySkip PLUS, 500 liter, grå,  
Artikelnr 201-360-JY

En speciell gasdämpare ger säker tippning och tömning.

Tippcontainer för tung last PolySkip PLUS med hjul och gaffelfickor av stål för 
gaffeltruck.

https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyeten-pe-for-tung-last-volym-500-liter-bla-201359/201359/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyeten-pe-for-tung-last-volym-750-liter-bla-201361/201361/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyeten-pe-for-tung-last-volym-1000-liter-bla-201363/201363/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyeten-pe-for-tung-last-volym-500-liter-gra-201360/201360/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyeten-pe-for-tung-last-volym-750-liter-gra-201362/201362/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyeten-pe-for-tung-last-volym-1000-liter-gra-201364/201364/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyeten-pe-for-tung-last-volym-500-liter-bla-201359/201359/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyeten-pe-for-tung-last-volym-500-liter-gra-201360/201360/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Tippbehållare Universalbehållare

volym [l] 600 800 600 800

Utrustning 4 fötter 2 löphjul, 2 fasta 
hjul 4 fötter 2 löphjul, 2 fasta 

hjul 4 fötter 2 löphjul, 2 fasta 
hjul 4 fötter 2 löphjul, 2 fasta 

hjul
Utvändiga mått B x D x H [mm] 960 x 1260 x 845 960 x 1260 x 900 1160 x 1360 x 845 1160 x 1360 x 900 825 x 1240 x 845 825 x 1240 x 900 1030 x 1340 x 845 1030 x 1340 x 900
Kanthöjd [mm] 845 900 845 900 – – – –
Total bärförmåga [kg] 400 300 500 400 250 250 250 250
Vikt [kg] 46 47 57 58 27 29 36 38
Beställningsnummer grå 173-150-JY 173-167-JY 173-171-JY 173-177-JY 186-997-JY 187-007-JY 187-002-JY 187-012-JY
Beställningsnummer röd 173-152-JY 173-168-JY 173-172-JY 173-175-JY 186-998-JY 187-008-JY 187-003-JY 187-013-JY
Beställningsnummer Blå 173-148-JY 173-160-JY 173-169-JY 173-173-JY 187-001-JY 187-011-JY 187-005-JY 187-015-JY
Tillbehör Trucktravers – – – –
Utvändiga mått B x D x H [mm] 950 x 790 x 945 950 x 790 x 945 1150 x 1200 x 945 1150 x 1200 x 945 – – – –
Beställningsnummer 129-233-JY 129-233-JY 129-235-JY 129-235-JY – – – –

Tippbara universalbehållare av plast

Tippcontainer PolyMaxx

Kan fås i 3 färger

W Stabil vid låg vikt
W Hög motståndskraft mot syror och baser
W Lätt att rengöra
W Som tillbehör finns trucktraversen som gör det möjligt att vrida och tippa 

den förzinkade stålramen (standard)
W Version med stödfötter: Enkel att köra under för transport med truck
W Version med hjul: För manuell transport med 2 svängbara och 2 låsbara, 

fasta hjul av polyamid (Ø 125 mm)

De mångsidiga multifunktionsbehållarna 
av PE skapar ordning vid drift, produktion 
och på lagret. Perfekt för fasta ämnen 
som bulkgods, smådelar, förpacknings- 
och förbrukningsmaterial etc. Lämpar 
sig även för vätskor, t.ex. vid utrinnande 
restmängder i fat.

Multifunktionsbehållare 
av polyeten (PE)

W För transport, lagring och iordningställande av återvinningsbart material och förbrukningsmaterial
W Av miljövänlig, väderbeständig polyeten (PE)
W Vätsketät och korrosionsfri

Version med 2 löphjul och 2 låsbara fasta hjul av 
polyamid (Ø 125 mm), för snabb manuell transport

Version med fötter, lätt att köra inom företaget med 
truckar

PE-tippcontainer typ PolyMaxx i olika 
storlekar och färger.

Tillämpningsexempel med trucktravers 
för PE-tippcontainer PolyMaxx.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-fotter-volym-600-liter-gra-173150/173150/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-600-liter-gra-173167/173167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-fotter-volym-800-liter-gra-173171/173171/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-800-liter-gra-173177/173177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-600-l-gra-med-fotter-186997/186997/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-600-l-gra-med-hjul-187007/187007/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-800-l-gra-med-fotter-187002/187002/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-800-l-gra-med-hjul-187012/187012/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-fotter-volym-600-liter-rod-173152/173152/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-600-liter-rod-173168/173168/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-fotter-volym-800-liter-rod-173172/173172/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-800-liter-rod-173175/173175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-600-l-rod-med-fotter-186998/186998/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-600-l-rod-med-hjul-187008/187008/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-800-l-rod-med-fotter-187003/187003/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-800-l-rod-med-hjul-187013/187013/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-fotter-volym-600-liter-bla-173148/173148/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-600-liter-bla-173160/173160/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-fotter-volym-800-liter-bla-173169/173169/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippbehallare-av-polyetylen-pe-med-hjul-volym-800-liter-bla-173173/173173/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-600-l-bla-med-fotter-187001/187001/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-600-l-bla-med-hjul-187011/187011/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-800-l-bla-med-fotter-187005/187005/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/universalbeh-av-pe-800-l-bla-med-hjul-187015/187015/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trucktravers-for-pe-tippbehallare-och-tippbehallare-volym-540-liter-129233/129233/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trucktravers-for-pe-tippbehallare-och-tippbehallare-volym-540-liter-129233/129233/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trucktravers-for-pe-tippbehallare-och-tippbehallare-volym-810-liter-129235/129235/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trucktravers-for-pe-tippbehallare-och-tippbehallare-volym-810-liter-129235/129235/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 300 500 750 1000

Utvändiga mått B x D x H [mm] 830 x 1350 x 810 1280 x 1350 x 810 1200 x 1640 x 1060 1580 x 1640 x 1060
Kanthöjd [mm] 700 700 925 925
Gaff elfi ckor B x H [mm] 200 x 70 200 x 70 200 x 70 200 x 70
Avstånd för gaff elfi ckor [mm] 280 60 60 500
Total bärförmåga [kg] 750 1000 1350 1350
Vikt [kg] 115 140 175 205
Beställningsnummer pulverlackerad 145-027-JY 145-028-JY 145-029-JY 145-030-JY
Beställningsnummer varmförzinkat 145-031-JY 145-032-JY 145-033-JY 145-034-JY
Tillbehör 2-delat lock, förzinkat
Beställningsnummer 195-522-JY 145-055-JY 145-055-JY 145-057-JY
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BESTÄLL SAMTIDIGT

BESTÄLL SAMTIDIGT

volym [l] 250 400 600

Utvändiga mått B x D x H [mm] 895 x 1180 x 915 930 x 1440 x 1000 1040 x 1560 x 1125
Kanthöjd [mm] 825 910 1030
Gaff elfi ckor B x H [mm] 160 x 90 160 x 90 160 x 90
Avstånd för gaff elfi ckor [mm] 360 400 510
Total bärförmåga [kg] 600 600 600
Vikt [kg] 60 85 110
Beställningsnummer pulver-
lackerad 145-021-JY 145-022-JY 145-023-JY

Beställningsnummer varmförzinkat 145-024-JY 145-025-JY 145-026-JY
Tillbehör 2-delat lock, förzinkat
Beställningsnummer 195-522-JY 145-055-JY 145-055-JY

Tippcontainer av stål

Tippcontainer med låg höjd

Tippcontainer

Artikelnr 145-061-JY

Artikelnr 145-061-JY

W Tippcontainer i hållbar, svetsad stålkonstruktion med manuellt tippbar låda
W Lådans plåt är 2 mm tjock
W Gaffelfickor (160 x 90 mm) för gaffeltruck
W Med svängbara hjul och fasta hjul helt i gummi (Ø 200 mm)
W Stabilt skjutgrepp för manuell transport

W Kompakt konstruktion med låg höjd
W Stabil ramkonstruktion av U-profiler, tippkärl av 3 mm 

stålplåt med kantförstärkning
W Med gaffelfickor (200 x 70 mm) för gaffeltruck 

(gaffellängd minst 800 mm)
W Med svängbara och fasta hjul av polyamid (Ø 175 mm)
W Stabilt skjutgrepp för manuell transport
W Frigöringen sker via lina från truckens förarsäte
W Tippning över rullbanor skonar trucken
W En inbyggd stoppanordning begränsar tippningen till 

ca 90° och skyddar därmed behållaren mot skador
W En säkerhetskedja förhindrar att godset glider av från 

truckgafflarna.

W Silinsats och avtappningskran. Silinsatsen förhindrar att grov 
smuts täpper igen avtappningskranen.

W Silinsats och avtappningskran. Silinsatsen förhindrar att grov smuts täpper 
igen avtappningskranen.

W För uppsamling och transport av bulkmaterial av alla slag

W För uppsamling och transport av bulkmaterial av alla slag

www.denios.se/shop

Fler färgvarianter finns i vår 
webbshop.

Tippcontainer med 250-, 400- eller 
600-liters volym, bärförmåga 600 kg 
(alla modeller)

Detaljbild: Upplåsning och 
gaff elfi ckor för transport 
med gaff eltruck.

https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-for-tillbehor-volym-300-liter-bla-145027/145027/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-for-tillbehor-volym-500-liter-bla-145028/145028/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-tippcontainer-med-hjul-av-stal-volym-750-liter-blalackerad-145029/145029/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-for-tillbehor-volym-1000-liter-bla-145030/145030/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-tippcontainer-med-hjul-av-stal-volym-300-liter-forzinkad-145031/145031/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-tippcontainer-med-hjul-av-stal-volym-500-liter-forzinkad-145032/145032/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-tippcontainer-med-hjul-av-stal-volym-750-liter-forzinkad-145033/145033/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/manuell-tippcontainer-med-hjul-av-stal-volym-1000-liter-forzinkad-145034/145034/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-250-300-liter-195522/195522/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-400-750-liter-145055/145055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-400-750-liter-145055/145055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-800-1500-liter-145057/145057/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-volym-250-liter-bla-145021/145021/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-volym-400-liter-bla-145022/145022/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-volym-600-liter-bla-145023/145023/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-volym-250-liter-forzinkad-145024/145024/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-volym-400-liter-forzinkad-145025/145025/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-volym-600-liter-forzinkad-145026/145026/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-250-300-liter-195522/195522/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-400-750-liter-145055/145055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-400-750-liter-145055/145055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mått gaffelhylsor i mm

500 (från 750 liter)
200 (vid 300/500 liter)
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Tippbehållare NB

W För belastning upp till 2500 kg
Artikelnr 145-064-JY

Artikelnr 145-063-JY

W Perfekt för placering vid en maskin
W Behållarlåda av 3 mm stålplåt med kantförstärkning runtom
W Gaffelfickor för gaffeltruck
W Frigöringen sker via lina från truckens förarsäte
W Stoppsax med dragfjäder mellan behållarens botten och underredet möjliggör smidig tömning.
W En säkerhetskedja förhindrar att godset glider av från truckgafflarna.

volym [l] 300 500 750 1000 1250 1500

Utvändiga mått B x D x H [mm] 680 x 1400 x 580 780 x 1400 x 680 1240 x 1520 x 800 1240 x 1620 x 800 1130 x 1570 x 980 1330 x 1570 x 980
Kanthöjd [mm] 500 600 700 600 730 730
Total bärförmåga [kg] 900 1200 1500 1800 2000 2000
Vikt [kg] 100 115 162 184 195 205
Beställningsnummer pulverlackerad 145-041-JY 145-042-JY 145-043-JY 145-044-JY 145-430-JY 145-045-JY
Beställningsnummer varmförzinkat 145-046-JY 145-047-JY 145-048-JY 145-049-JY 145-431-JY 145-050-JY
Tillbehör 2-delat lock, förzinkat
Beställningsnummer 195-522-JY 145-055-JY 145-055-JY 145-057-JY 145-057-JY 145-057-JY

www.denios.se/shop

W Hjulsats som består av 2 fasta och 2 
svängbara hjul (varav ett med broms) av 
polyamid

W För belastning upp till 1350 kg

W Låg bygghöjd
W För uppsamling och transport av bulkmaterial av alla slag

Fler färgvarianter finns i vår 
webbshop. Det 2-delade locket (se tabell) skyddar 

innehållet mot t.ex. väderpåverkan.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/tippcontainer-nb-av-stal-volym-300-liter-bla-145041/145041/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-nb-av-stal-volym-500-liter-bla-145042/145042/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-nb-av-stal-volym-750-liter-bla-145043/145043/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-volym-1000-liter-bla-145044/145044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-av-stal-volym-1250-liter-bla-145430/145430/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-nb-av-stal-volym-1500-liter-bla-145045/145045/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-nb-av-stal-volym-300-liter-forzinkad-145046/145046/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-nb-av-stal-volym-500-liter-forzinkad-145047/145047/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-nb-av-stal-volym-750-liter-forzinkad-145048/145048/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-nb-av-stal-volym-1000-liter-forzinkad-145049/145049/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-nb-av-stal-volym-1250-liter-forzinkad-145431/145431/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tippcontainer-nb-av-stal-volym-1500-liter-forzinkad-145050/145050/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-250-300-liter-195522/195522/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-400-750-liter-145055/145055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-400-750-liter-145055/145055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-800-1500-liter-145057/145057/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-800-1500-liter-145057/145057/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-for-tippcontainer-med-en-volym-av-800-1500-liter-145057/145057/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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PE-insats, passar PolyPro med 260 liters volym PolyPro med 300 liters volym PolyPro med 400 liters volym

Utvändiga mått B x D x H [mm] 437 x 685 x 440 351 x 331 x 440 351 x 667 x 440 351 x 430 x 440 351 x 865 x 440
Total bärförmåga [kg] 100 40 80 50 100
Färg grå grå grå grå grå
Max. antal per behållare 2 6 3 6 3
Beställningsnummer 272-436-JY 272-437-JY 272-438-JY 272-439-JY 272-440-JY

Staplingsbara behållare av plast

Staplingsbar PE-behållare PolyPro

W Slutet, vätsketätt utförande som även kan användas som uppsamlingskärl 
för miljöfarliga kemikalier

W Hög kemisk beständighet mot många syror och baser
W Stabil vid låg vikt
W Lätt att rengöra
W Enkelt att köra under med palltruck eller gaffeltruck på kort- och långsidorna 
W Staplingsbar i 5 skikt, även med staplingsbara behållare av stål i samma 

storlek
W Säker och utrymmessnål förvaring av behållare med t.ex. syror och lut, olja 

eller icke brandfarliga rengöringslösningar

Kan fås i 3 färger

PE-lådinsatser för staplingsbar behållare PolyPro
PE-lådinsatserna har utvecklats särskilt för att ge översikt och ordning i staplingsbara behållare PolyPro. Med ergonomiska handtag som 
underlättar insättningen och uttagningen. PE-lådinsatserna kan staplas. Inom samma behållarstorlek kan olika stora passande lådinsatser 
kombineras (se exemplet).

W Utrymmessnål uppsamling och förvaring av lagergods och återvinningsbart avfall
W Av miljövänlig, väderbeständig polyeten (PE)
W Rostfri med lång hållbarhet

Staplingsbara behållare PolyPro av plast, i olika storlekar och utföranden

Exempel på placering

https://www.denios.se/ladinsats-av-polyeten-pe-for-staplingsbar-behallare-polypro-260-liter-437-x-685-x-440-mm-272436/272436/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ladinsats-av-polyeten-pe-for-staplingsbar-behallare-polypro-300-liter-351-x-331-x-440-mm-272437/272437/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ladinsats-av-polyeten-pe-for-staplingsbar-behallare-polypro-300-liter-351-x-667-x-440-mm-272438/272438/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ladinsats-av-polyeten-pe-for-staplingsbar-behallare-polypro-400-liter-351-x-430-x-440-mm-272439/272439/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ladinsats-av-polyeten-pe-for-staplingsbar-behallare-polypro-400-liter-351-x-865-x-440-mm-272440/272440/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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volym [l] 90 260 300 400

Utvändiga mått B x D x H [mm] 800 x 500 x 500 1000 x 800 x 600 1200 x 800 x 600 1200 x 1000 x 600
Uppsamlingsvolym [l]* 70 240 280 360
Total bärförmåga [kg] 500 500 500 500
Last [kg] 2500 2500 2500 2500
Inkörningsbredd (långsida) [mm] 280 350 420 420
Inkörningsbredd (kortsida) [mm] 340 250 220 320
Beställningsnummer 185-800-JY 185-805-JY 185-815-JY 185-825-JY
Tillbehör PE-lock, svart, för förslutning
Beställningsnummer 195-517-JY 195-518-JY 195-519-JY 195-520-JY

*vid användning som uppsamlingskärl

Allmänt byggtekniskt god-
kännande – Z-40.22-491DIBt

Staplingsbara behållare av plast

Fördelen för dig – den staplingsbara behållaren med mervärde

Kraven på säker lagring är här 
perfekt kombinerade med optimala 
transportmöjligheter.Tål höga 
belastningar – med en tillåten last på 
max 2,5 t gör att upp till fem kar kan 
staplas på varandra

som universell plastbehållaresom uppsamlingskärl

Kan fås i 3 färger

som fl yttbar behållare

W Praktiska och mångsidiga behållare för ditt företag

De staplingsbara PE-behållarna kan enkelt transporteras 
inom företaget med truck eller palltruck.

Praktiska PE-lock att lägga på fi nns att få som 
tillbehör. (Priser se tabellen)

Staplingsbara behållare för lagring 
av ett 200-litersfat och diverse 
småbehållare

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/search?query=185800
https://www.denios.se/search?query=185805
https://www.denios.se/search?query=185815
https://www.denios.se/search?query=185825
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-for-stapelbar-behallare-polypro-800-x-500-mm-195517/195517/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-for-stapelbar-behallare-polypro-1000-x-800mm-195518/195518/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-for-stapelbar-behallare-polypro-1200-x-800mm-195519/195519/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lock-av-polyetylen-pe-for-stapelbar-behallare-polypro-1200-x-1000mm-195520/195520/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Typ PB 8-F PB 8-FK PB 8-K PB 8-K PB 8-R PB 8-RK

Utrustning 4 fötter 4 fötter 2 medar 3 medar 4 löphjul 4 löphjul
Modell – Frontklaff – – – Frontklaff
volym [l] 535 535 330 535 535 535
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 600 1200 x 800 x 790 1200 x 800 x 915 1200 x 800 x 915
Invändiga mått B x D x H [mm] 1110 x 710 x 610 1110 x 710 x 610 1110 x 710 x 420 1110 x 710 x 610 1110 x 710 x 610 1110 x 710 x 610
Total bärförmåga [kg] 500 500 470 500 500 500
Vikt [kg] 35 35 33 41 47 47
Beställningsnummer 117-880-JY 117-882-JY 217-096-JY 117-883-JY 117-881-JY 217-095-JY

Staplings- och transportbehållare

Täckplatta för typ PB 8,  
Artikelnr 117-884-JY

Täckplatta för typ PB 10,  
Artikelnr 117-889-JY

Mångsidig samlingsbox typ PB 8 och PB 10
 W Stabil konstruktion av polyeten (PE) för god stabilitet och lång livslängd
 W Kan resttömmas och är lätt att rengöra: med rundade innerhörn
 W Livsmedelsgodkänd

 W För lagring och transport av diverse 
fyllmaterial

 W Perfekt för stora volymer
 W Underkörningsbar från 4 sidor
 W Enkel att stapla
 W Kan levereras som 4-sidig sluten (vätsketät) 
eller med frontklaff på långsidan

 W Sluten på 4 sidor (vätsketät)

Samlingsbox typ PB 
(täckplatta som tillval)

Typ PB 10-F PB 10-FK PB 10-K PB 10-K PB 10-R PB 10-RK

Utrustning 4 fötter 4 fötter 2 medar 3 medar 4 löphjul 4 löphjul
Modell – Frontklaff – – – Frontklaff
volym [l] 670 670 430 670 670 670
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1200 x 1000 x 760 1200 x 1000 x 760 1200 x 1000 x 600 1200 x 1000 x 790 1200 x 1000 x 915 1200 x 1000 x 915
Invändiga mått B x D x H [mm] 1110 x 910 x 610 1110 x 910 x 610 1110 x 910 x 420 1110 x 910 x 610 1110 x 910 x 610 1110 x 910 x 610
Total bärförmåga [kg] 500 500 510 500 500 500
Vikt [kg] 40 40 39 46 44 44
Beställningsnummer 117-885-JY 117-886-JY 217-099-JY 117-887-JY 217-097-JY 217-098-JY

https://www.denios.se/pallbox-pb-8-f-av-polyeten-pe-med-4-fotter-volym-535-liter-117880/117880/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-pb-8-fk-av-polyeten-pe-med-4-fotter-och-frontklaff-volym-535-liter-117882/117882/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-pb-8-k-av-gra-plast-med-2-medar-volym-330-l-217096/217096/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-pb-8-k-av-polyeten-pe-med-3-medar-volym-535-liter-117883/117883/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-pb-8-r-av-plast-med-4-hjul-volym-535-liter-117881/117881/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-sb-8-rk-av-plast-med-4-hjul-och-frontklaff-volym-535-liter-217095/217095/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-pb-10-f-av-polyeten-pe-med-4-fotter-volym-670-liter-117885/117885/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-pb-10-fk-av-polyeten-pe-med-4-fotter-och-frontklaff-volym-670-liter-117886/117886/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-sb-10-k-av-gra-plast-med-2-medar-volym-430-liter-217099/217099/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-pb-10-k-av-polyeten-pe-med-3-medar-volym-670-liter-117887/117887/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-sb-10-f-av-plast-med-4-hjul-volym-670-liter-217097/217097/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallbox-sb-10-rk-av-plast-med-4-hjul-och-frontklaff-volym-670-liter-217098/217098/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ SP 5080 SP 8010 SP 8012 SP 1012

volym [l] 160 400 480 600
Utvändiga mått B x D x H [mm] 800 x 500 x 500 1000 x 800 x 600 1200 x 800 x 600 1200 x 1000 x 600
Total bärförmåga [kg] 2000 2000 2000 2000
Last [kg] 10000 10000 10000 10000
Inkörningsbredd (långsida) [mm] 660 860 1060 1060
Inkörningsbredd (kortsida) [mm] 360 660 660 860
Vikt [kg] 27 44 49 57
Yta: lackerat

Beställningsnummer grå 129-279-JY 129-285-JY 129-291-JY 129-297-JY
Beställningsnummer Blå 129-280-JY 129-286-JY 129-292-JY 129-298-JY
Yta: varmförzinkat

Beställningsnummer 129-281-JY 129-287-JY 129-293-JY 129-299-JY

Staplings- och transportbehållare

W För transport- och lagervaror
W För material-och återvinningsinsamling

Staplingsbar behållare typ Profi 

W Extremt motståndskraftiga och robusta transportbehållare och 
staplingsbara behållare av stålplåt

W Mycket hållfasta fötter av hålprofil
W Hörnstolparna är utrustade med kranöglor som standard
W Fotplattor för golvskonande lagring
W Lätt att transportera och stapla
W Levereras i blått (RAL 5010), grått (RAL 7005) eller varmförzinkad

Staplingsbar behållare typ Profi , utrustad med 4 lyftöglor för enkel och säker 
hantering

Staplingsbara behållare typ 
Profi , fi nns i olika storlekar och 
utföranden.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-5080-profi-av-stal-volym-160-liter-gra-129279/129279/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-8010-profi-av-stal-volym-400-liter-gra-129285/129285/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-8012-profi-av-stal-volym-480-liter-gra-129291/129291/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-1012-profi-av-stal-volym-600-liter-gra-129297/129297/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-5080-profi-av-stal-volym-160-liter-bla-129280/129280/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-8010-profi-av-stal-volym-400-liter-bla-129286/129286/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-8012-profi-av-stal-volym-480-liter-bla-129292/129292/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-1012-profi-av-stal-volym-600-liter-bla-129298/129298/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-5080-profi-av-stal-volym-160-liter-forzinkad-129281/129281/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-8010-profi-av-stal-volym-400-liter-forzinkad-129287/129287/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-8012-profi-av-stal-volym-480-liter-forzinkad-129293/129293/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/staplingsbar-behallare-sp-1012-profi-av-stal-volym-600-liter-forzinkad-129299/129299/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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För behållare utan lock och med staplingsbyglar  
hittar du passande lock i shoppen.

Utvändiga mått B x D x H [mm] 600 x 400 x 173 600 x 400 x 273 600 x 400 x 323 600 x 400 x 173 600 x 400 x 273 600 x 400 x 323 600 x 400 x 199 600 x 400 x 299 600 x 400 x 349

Utrustning utan lock utan lock utan lock Staplingsbygel Staplingsbygel Staplingsbygel Fällbara lock Fällbara lock Fällbara lock
Total bärförmåga [kg] 25 30 35 25 30 35 25 30 35
Last [kg] 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Förpackningsenhet (förp.) 3 Styck 3 Styck 2 Styck 3 Styck 3 Styck 2 Styck 3 Styck 3 Styck 2 Styck
Beställningsnummer Blå 265-231-JY 265-235-JY 265-239-JY 265-251-JY 265-255-JY 265-259-JY 265-263-JY 265-267-JY 265-271-JY
Beställningsnummer röd 265-232-JY 265-236-JY 265-240-JY 265-252-JY 265-256-JY 265-260-JY 265-264-JY 265-268-JY 265-272-JY
Beställningsnummer gul 265-233-JY 265-237-JY 265-241-JY 265-253-JY 265-257-JY 265-261-JY 265-265-JY 265-269-JY 265-273-JY
Beställningsnummer Grön 265-234-JY 265-238-JY 265-242-JY 265-254-JY 265-258-JY 265-262-JY 265-266-JY 265-270-JY 265-274-JY

Stapelbara behållare

www.denios.se/shop

Stapelbar flergångsbehållare 
DENIOS classic-line D

 W Av livsmedelsgodkänd polypropen (PP)
 W Kan staplas utrymmessnålt i varandra
 W Modeller med staplingsbyglar och fällbara lock stapelbara på varandra
 W Praktiska handtag på fyra sidor
 W Temperaturbeständig från -10 °C till +60 °C

För effektiv lagring, transport och orderplockning

Kan fås i 4 färger

https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-173-mm-bla-3-st-per-forp-265231/265231/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-273-mm-bla-3-st-per-forp-265235/265235/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-323-mm-bla-2-st-per-forp-265239/265239/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-173-mm-bla-3-st-per-forp-265251/265251/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-273-mm-bla-3-st-per-forp-265255/265255/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-323-mm-bla-2-st-per-forp-265259/265259/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-199-mm-bla-3-st-per-forp-265263/265263/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-299-mm-bla-3-st-per-forp-265267/265267/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-349-mm-bla-2-st-per-forp-265271/265271/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-173-mm-rod-3-st-per-forp-265232/265232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-273-mm-rod-3-st-per-forp-265236/265236/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-323-mm-rod-2-st-per-forp-265240/265240/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-173-mm-rod-3-st-per-forp-265252/265252/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-273-mm-rod-3-st-per-forp-265256/265256/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-323-mm-rod-2-st-per-forp-265260/265260/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-199-mm-rod-3-st-per-forp-265264/265264/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-299-mm-rod-3-st-per-forp-265268/265268/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-349-mm-rod-2-st-per-forp-265272/265272/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-173-mm-gul-3-st-per-forp-265233/265233/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-273-mm-gul-3-st-per-forp-265237/265237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-323-mm-gul-2-st-per-forp-265241/265241/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-173-mm-gul-3-st-per-forp-265253/265253/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-273-mm-gul-3-st-per-forp-265257/265257/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-323-mm-gul-2-st-per-forp-265261/265261/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-199-mm-gul-3-st-per-forp-265265/265265/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-299-mm-gul-3-st-per-forp-265269/265269/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-349-mm-gul-2-st-per-forp-265273/265273/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-173-mm-gron-3-st-per-forp-265234/265234/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-273-mm-gron-3-st-per-forp-265238/265238/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-travbar-600-x-400-x-323-mm-gron-2-st-per-forp-265242/265242/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-173-mm-gron-3-st-per-forp-265254/265254/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-273-mm-gron-3-st-per-forp-265258/265258/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-st-byglar-travbar-600-x-400-x-323-mm-gron-2-st-per-forp-265262/265262/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-199-mm-gron-3-st-per-forp-265266/265266/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-299-mm-gron-3-st-per-forp-265270/265270/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stapelbar-plastback-classic-line-d-fallbart-lock-travbar-600-x-400-x-349-mm-gron-2-st-per-forp-265274/265274/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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NYHET

Greppvarianter 
Slutna handtag i grått eller rött, greppöppningar i 
grått eller blått

Utvändiga mått B x D x H [mm] 400 x 300 x 120 400 x 300 x 170 400 x 300 x 220 400 x 300 x 320 600 x 400 x 120 600 x 400 x 170 600 x 400 x 220 600 x 400 x 320

Total bärförmåga [kg] 25 25 25 25 40 40 40 40
Last [kg] 300 300 300 300 400 400 400 400
Förpackningsenhet (förp.) 16 Styck 10 Styck 8 Styck 4 Styck 8 Styck 5 Styck 4 Styck 3 Styck
Utrustning: Handtag

Beställningsnummer Färg: grå 265-186-JY 265-187-JY 265-188-JY 265-189-JY 265-190-JY 265-191-JY 265-192-JY 265-193-JY
Beställningsnummer Färg: Grå/röd 265-202-JY 265-203-JY 265-204-JY 265-205-JY 265-206-JY 265-207-JY 265-208-JY 265-209-JY
Utrustning: Greppöppningar

Beställningsnummer Färg: grå 265-194-JY 265-195-JY 265-196-JY 265-197-JY 265-198-JY 265-199-JY 265-200-JY 265-201-JY
Beställningsnummer Färg: Grå/blå 265-210-JY 265-211-JY 265-212-JY 265-213-JY 265-214-JY 265-215-JY 265-216-JY 265-217-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Kraglock (utan lås) 265-226-JY 265-226-JY 265-226-JY 265-226-JY 265-227-JY 265-227-JY 265-227-JY 265-227-JY
Beställningsnummer Gångjärnslock (utan lås) 265-228-JY 265-228-JY 265-228-JY 265-228-JY 265-229-JY 265-229-JY 265-229-JY 265-229-JY

Färg Blå röd

Beställningsnummer 265-222-JY 265-223-JY

Färg Grå/blå Grå/röd

Beställningsnummer 265-224-JY 265-225-JY

Stapelbara behållare

Exklusiva, stabila eurobehållare för transport och förvaring

 W Av livsmedelsgodkänd polypropen (PP)
 W Formstabil och robust genom ribbförstärkta väggar och kringgående behållarkant
 W Ergonomiska handtag
 W Temperaturbeständig från -10 °C till +60 °C
 W Modeller finns med slutna grepp eller greppöppningar i olika färger:
 W Förslutningsbar med gångjärns- eller kraglock (tillbehör) 

Stapelbara eurobehållare 
DENIOS classic-line B

Lås för gångjärnslock, 4-pack

Skjutlås för kraglock, 4-pack

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-handtag-pp-400-x-300-x-120-mm-16-st-per-forp-265186/265186/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-handtag-pp-400-x-300-x-170-mm-10-st-per-forp-265187/265187/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-handtag-pp-400-x-300-x-220-mm-8-st-per-forp-265188/265188/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-handtag-pp-400-x-300-x-320-mm-4-st-per-forp-265189/265189/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-handtag-pp-600-x-400-x-120-mm-8-st-per-forp-265190/265190/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-handtag-pp-600-x-400-x-170-mm-5-st-per-forp-265191/265191/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-handtag-pp-600-x-400-x-220-mm-4-st-per-forp-265192/265192/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-handtag-pp-600-x-400-x-320-mm-3-st-per-forp-265193/265193/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-roda-handtag-pp-400-x-300-x-120-mm-16-st-per-forp-265202/265202/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-roda-handtag-pp-400-x-300-x-170-mm-10-st-per-forp-265203/265203/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-roda-handtag-pp-400-x-300-x-220-mm-8-st-per-forp-265204/265204/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-roda-handtag-pp-400-x-300-x-320-mm-4-st-per-forp-265205/265205/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-roda-handtag-pp-600-x-400-x-120-mm-8-st-per-forp-265206/265206/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-roda-handtag-pp-600-x-400-x-170-mm-5-st-per-forp-265207/265207/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-roda-handtag-pp-600-x-400-x-220-mm-4-st-per-forp-265208/265208/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-roda-handtag-pp-600-x-400-x-320-mm-3-st-per-forp-265209/265209/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-greppoppningar-pp-400-x-300-x-120-mm-16-st-per-forp-265194/265194/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-greppoppningar-pp-400-x-300-x-170-mm-10-st-per-forp-265195/265195/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-greppoppningar-pp-400-x-300-x-220-mm-8-st-per-forp-265196/265196/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-greppoppningar-pp-400-x-300-x-320-mm-4-st-per-forp-265197/265197/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-greppoppningar-pp-600-x-400-x-120-mm-8-st-per-forp-265198/265198/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-greppoppningar-pp-600-x-400-x-170-mm-5-st-per-forp-265199/265199/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-greppoppningar-pp-600-x-400-x-220-mm-4-st-per-forp-265200/265200/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-gra-greppoppningar-pp-600-x-400-x-320-mm-3-st-per-forp-265201/265201/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-bla-greppoppningar-pp-400-x-300-x-120-mm-16-st-per-forp-265210/265210/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-bla-greppoppningar-pp-400-x-300-x-170-mm-10-st-per-forp-265211/265211/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-bla-greppoppningar-pp-400-x-300-x-220-mm-8-st-per-forp-265212/265212/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-bla-greppoppningar-pp-400-x-300-x-320-mm-4-st-per-forp-265213/265213/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-bla-greppoppningar-pp-600-x-400-x-120-mm-8-st-per-forp-265214/265214/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-bla-greppoppningar-pp-600-x-400-x-170-mm-5-st-per-forp-265215/265215/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-bla-greppoppningar-pp-600-x-400-x-220-mm-4-st-per-forp-265216/265216/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/plastback-euro-stapelbar-classic-line-b-bla-greppoppningar-pp-600-x-400-x-320-mm-3-st-per-forp-265217/265217/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kraglock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-400-x-300-x-14-mm-gratt-265226/265226/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kraglock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-400-x-300-x-14-mm-gratt-265226/265226/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kraglock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-400-x-300-x-14-mm-gratt-265226/265226/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kraglock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-400-x-300-x-14-mm-gratt-265226/265226/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kraglock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-600-x-400-x-14-mm-gratt-265227/265227/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kraglock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-600-x-400-x-14-mm-gratt-265227/265227/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kraglock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-600-x-400-x-14-mm-gratt-265227/265227/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kraglock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-600-x-400-x-14-mm-gratt-265227/265227/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangjarnslock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-400-x-300-x-14-mm-gratt-265228/265228/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangjarnslock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-400-x-300-x-14-mm-gratt-265228/265228/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangjarnslock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-400-x-300-x-14-mm-gratt-265228/265228/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangjarnslock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-400-x-300-x-14-mm-gratt-265228/265228/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangjarnslock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-600-x-400-x-14-mm-gratt-265229/265229/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangjarnslock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-600-x-400-x-14-mm-gratt-265229/265229/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangjarnslock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-600-x-400-x-14-mm-gratt-265229/265229/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/gangjarnslock-for-eurobehallare-classic-line-b-utan-las-pp-600-x-400-x-14-mm-gratt-265229/265229/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skjutsnapplas-for-eurobehallaren-classic-line-b-bla-4-pack-265222/265222/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skjutsnapplas-for-eurobehallaren-classic-line-b-roda-4-pack-265223/265223/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skjutsnapplas-och-gangjarn-for-eurobehallaren-classic-line-b-gra-bla-2-2-pack-265224/265224/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skjutsnapplas-och-gangjarn-for-eurobehallaren-classic-line-b-gra-roda-2-2-pack-265225/265225/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande A1-S A1-B A2-S A2-B A3-S A3-B

Utvändiga mått B x D x H [mm] 91 x 300 x 81 185 x 300 x 81 91 x 400 x 81 185 x 400 x 81 91 x 500 x 81 185 x 500 x 81
Total bärförmåga [kg] 2 5 2 5 2 5
Last [kg] 6 15 6 15 6 15
Förpackningsenhet (förp.) 16 Styck 8 Styck 16 Styck 8 Styck 16 Styck 8 Styck
Beställningsnummer Blå 265-151-JY 265-153-JY 265-155-JY 265-157-JY 265-159-JY 265-161-JY
Beställningsnummer röd 265-152-JY 265-154-JY 265-156-JY 265-158-JY 265-160-JY 265-162-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Etiketter 
(1 förpackning = 20 styck) 265-166-JY 265-167-JY 265-166-JY 265-167-JY 265-166-JY 265-167-JY

Beställningsnummer Avgränsningar 
(1 förpackning = 4 styck) 265-163-JY 265-164-JY 265-163-JY 265-164-JY 265-163-JY 265-164-JY

Beställningsnummer Utdragssäkring 
(1 förpackning = 10 styck) 265-165-JY 265-165-JY 265-165-JY 265-165-JY 265-165-JY 265-165-JY
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ESD-hyllådor finns i DENIOS shop.

Hyllåda

www.denios.se/shop

För optimal översikt och snabb åtkomst av smådelar

Hyllådor DENIOS 
classic-line A

W Av polypropen (PP)
W Säkert stapelbar, formstabil och robust
W Noppor i botten för bättre urplockning av smådelar
W Handtag på framsidan för säker hantering
W Temperaturbeständig från -10 °C till +60 °C

Artikelnr 265-166-JY

Artikelnr 265-163-JY

Artikelnr 265-165-JY

Etiketter med skyddsfolie för 
anpassad märkning

Transparenta avdelningar för bättre 
översikt

Utdragssäkringar möjliggör 
snedställning i hyllan

https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a1-s-pp-91-x-300-x-81-mm-bla-16-st-per-forp-265151/265151/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a1-b-pp-185-x-300-x-81-mm-bla-8-st-per-forp-265153/265153/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a2-s-pp-91-x-400-x-81-mm-bla-16-st-per-forp-265155/265155/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a2-b-pp-185-x-400-x-81-mm-bla-8-st-per-forp-265157/265157/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a3-s-pp-91-x-500-x-81-mm-bla-16-st-per-forp-265159/265159/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a3-b-pp-185-x-500-x-81-mm-bla-8-st-per-forp-265161/265161/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a1-s-pp-91-x-300-x-81-mm-rod-16-st-per-forp-265152/265152/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a1-b-pp-185-x-300-x-81-mm-rod-8-st-per-forp-265154/265154/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a2-s-pp-91-x-400-x-81-mm-rod-16-st-per-forp-265156/265156/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a2-b-pp-185-x-400-x-81-mm-rod-8-st-per-forp-265158/265158/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a3-s-pp-91-x-500-x-81-mm-rod-16-st-per-forp-265160/265160/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllada-classic-line-a3-b-pp-185-x-500-x-81-mm-rod-8-st-per-forp-265162/265162/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-20-st-265166/265166/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-hyllador-classic-line-a1-3-b-20-st-265167/265167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-20-st-265166/265166/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-hyllador-classic-line-a1-3-b-20-st-265167/265167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-20-st-265166/265166/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-hyllador-classic-line-a1-3-b-20-st-265167/265167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avgransningar-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-pp-transparent-4-st-265163/265163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avgransningar-for-hyllador-classic-line-a1-3-b-pp-transparent-4-st-265164/265164/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avgransningar-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-pp-transparent-4-st-265163/265163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avgransningar-for-hyllador-classic-line-a1-3-b-pp-transparent-4-st-265164/265164/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avgransningar-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-pp-transparent-4-st-265163/265163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avgransningar-for-hyllador-classic-line-a1-3-b-pp-transparent-4-st-265164/265164/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utdragssakring-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-b-10-st-265165/265165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utdragssakring-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-b-10-st-265165/265165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utdragssakring-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-b-10-st-265165/265165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utdragssakring-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-b-10-st-265165/265165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utdragssakring-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-b-10-st-265165/265165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utdragssakring-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-b-10-st-265165/265165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-20-st-265166/265166/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avgransningar-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-pp-transparent-4-st-265163/265163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/utdragssakring-for-hyllador-classic-line-a1-3-s-b-10-st-265165/265165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande A1 A2 A2-B A2-L A3 A4 A5

Utvändiga mått B x D x H [mm] 100 x 100 x 60 100 x 160 x 75 135 x 160 x 82 100 x 215 x 75 150 x 235 x 125 205 x 355 x 150 310 x 500 x 200
Total bärförmåga [kg] 2 3 3 3 10 25 35
Last [kg] 6 9 9 9 40 100 140
Förpackningsenhet (förp.) 30 Styck 24 Styck 20 Styck 20 Styck 24 Styck 12 Styck 6 Styck
Beställningsnummer Blå 265-106-JY 265-111-JY 265-136-JY 265-131-JY 265-116-JY 265-121-JY 265-126-JY
Beställningsnummer röd 265-107-JY 265-112-JY 265-137-JY 265-132-JY 265-117-JY 265-122-JY 265-127-JY
Beställningsnummer gul 265-108-JY 265-113-JY 265-138-JY 265-133-JY 265-118-JY 265-123-JY 265-128-JY
Beställningsnummer Grön 265-109-JY 265-114-JY 265-139-JY 265-134-JY 265-119-JY 265-124-JY 265-129-JY
Beställningsnummer grå 265-110-JY 265-115-JY 265-140-JY 265-135-JY 265-120-JY 265-125-JY 265-130-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Etiketter 
(1 förpackning = 20 styck) 265-141-JY 265-141-JY 265-141-JY 265-141-JY 265-142-JY 265-143-JY 265-144-JY

NYHETBESTÄLL SAMTIDIGT

Lagerlåda

De stabila lagerlådorna möjliggör 
god överblick över mindre lagrade 
föremål. För att utnyttja tillgängligt 
utrymme i produktion eller lager 
optimalt, kan lådor av samma 
storlek staplas på varandra.

TÜV-testad kvalitet, för översiktlig och platsbesparande förvaring av smådelar

Lagerlådor DENIOS 
pro-line A

Vägghållare av metall, för 
lagerlådor i modellerna A1 till A3, 
Artikelnr 265-145-JY

W Av polypropen (PP)
W Säkert stapelsbar, formstabil och robust genom kringgående behållarkant
W Bekvämt handtag på framsidan
W Släta invändiga ytor för enkel och snabb rengöring
W Temperaturbeständig från -10 °C till +60 °C
W List på baksidan för upphängning på väggfästen (endast för modell A1 till A3)
W Handtag på baksidan för att enkelt kunna hantera full låda (endast för Modell A4 och A5)

ESD-lagerlådor finns i DENIOS shop.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a1-pp-100-x-100-x-60-mm-bla-30-st-per-forp-265106/265106/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-pp-100-x-160-x-75-mm-bla-24-st-per-forp-265111/265111/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-b-pp-135-x-160-x-82-mm-bla-20-st-per-forp-265136/265136/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-l-pp-100-x-215-x-75-mm-bla-20-st-per-forp-265131/265131/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a3-pp-150-x-235-x-125-mm-bla-24-st-per-forp-265116/265116/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a4-pp-205-x-355-x-150-mm-bla-12-st-per-forp-265121/265121/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a5-pp-310-x-500-x-200-mm-bla-6-st-per-forp-265126/265126/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a1-pp-100-x-100-x-60-mm-rod-30-st-per-forp-265107/265107/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-pp-100-x-160-x-75-mm-rod-24-st-per-forp-265112/265112/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-b-pp-135-x-160-x-82-mm-rod-20-st-per-forp-265137/265137/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-l-pp-100-x-215-x-75-mm-rod-20-st-per-forp-265132/265132/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a3-pp-150-x-235-x-125-mm-rod-24-st-per-forp-265117/265117/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a4-pp-205-x-355-x-150-mm-rod-12-st-per-forp-265122/265122/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a5-pp-310-x-500-x-200-mm-rod-6-st-per-forp-265127/265127/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a1-pp-100-x-100-x-60-mm-gul-30-st-per-forp-265108/265108/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-pp-100-x-160-x-75-mm-gul-24-st-per-forp-265113/265113/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-b-pp-135-x-160-x-82-mm-gul-20-st-per-forp-265138/265138/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-l-pp-100-x-215-x-75-mm-gul-20-st-per-forp-265133/265133/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a3-pp-150-x-235-x-125-mm-gul-24-st-per-forp-265118/265118/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a4-pp-205-x-355-x-150-mm-gul-12-st-per-forp-265123/265123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a5-pp-310-x-500-x-200-mm-gul-6-st-per-forp-265128/265128/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a1-pp-100-x-100-x-60-mm-gron-30-st-per-forp-265109/265109/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-pp-100-x-160-x-75-mm-gron-24-st-per-forp-265114/265114/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-b-pp-135-x-160-x-82-mm-gron-20-st-per-forp-265139/265139/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-l-pp-100-x-215-x-75-mm-gron-20-st-per-forp-265134/265134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a3-pp-150-x-235-x-125-mm-gron-24-st-per-forp-265119/265119/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a4-pp-205-x-355-x-150-mm-gron-12-st-per-forp-265124/265124/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a5-pp-310-x-500-x-200-mm-gron-6-st-per-forp-265129/265129/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a1-pp-100-x-100-x-60-mm-gra-30-st-per-forp-265110/265110/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-pp-100-x-160-x-75-mm-gra-24-st-per-forp-265115/265115/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-b-pp-135-x-160-x-82-mm-gra-20-st-per-forp-265140/265140/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a2-l-pp-100-x-215-x-75-mm-gra-20-st-per-forp-265135/265135/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a3-pp-150-x-235-x-125-mm-gra-24-st-per-forp-265120/265120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a4-pp-205-x-355-x-150-mm-gra-12-st-per-forp-265125/265125/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerlada-pro-line-a5-pp-310-x-500-x-200-mm-gra-6-st-per-forp-265130/265130/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-lagerlador-pro-line-a1-2-2-l-2-b-20-st-265141/265141/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-lagerlador-pro-line-a1-2-2-l-2-b-20-st-265141/265141/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-lagerlador-pro-line-a1-2-2-l-2-b-20-st-265141/265141/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-lagerlador-pro-line-a1-2-2-l-2-b-20-st-265141/265141/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-lagerlador-pro-line-a3-20-st-265142/265142/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-lagerlador-pro-line-a4-20-st-265143/265143/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/etiketter-och-folieskivor-for-lagerlador-pro-line-a5-20-st-265144/265144/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Väggmonterat backställ Backställ Ställ med hjul för lagerlåda Ställ med hjul för lagerlåda

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1130 x 370 x 1050 1130 x 500 x 1900 1200 x 720 x 1160 1200 x 730 x 2040

Leveransomfattning

20 x gul, 100 x 160 x 75,
10 x grön, 100 x 215 x 75,
14 x röd, 150 x 235 x 125,

5 x blå, 205 x 355 x 150

30 x blå, 100 x 100 x 60,
30 x gul, 100 x 160 x 75,

20 x grön, 100 x 215 x 75,
28 x röd, 150 x 235 x 125,

5 x blå, 205 x 355 x 150

40 x blå, 100 x 100 x 60,
40 x gul, 100 x 160 x 75,

20 x grön, 100 x 215 x 75,
28 x röd, 150 x 235 x 125,

40 x blå, 100 x 100 x 60,
40 x gul, 100 x 160 x 75,

20 x grön, 100 x 215 x 75,
28 x röd, 150 x 235 x 125,
10 x blå, 205 x 355 x 150

Beställningsnummer 265-180-JY 265-177-JY 265-178-JY 265-179-JY

Hyllor med lagerlådor

www.denios.se/shop

För ordning bland och snabb åtkomst av smådelar direkt på arbetsplatsen

Hyllor med lagerlådor 
DENIOS pro-line A

W Leverans inklusive lagerlådor DENIOS pro-line A i olika storlekar och färger
W Stor lagerkapacitet på liten yta 
W Enkel uttagning av lådorna för utbyte och påfyllning
W Stabil ställning av förzinkat stål
W Levereras i delar, enkel montering på egen hand, inklusive monteringsdelar

https://www.denios.se/vaggmonterat-backstall-enkelsidigt-bestyckat-med-49-lagerlador-pro-line-a-hojd-1050-mm-265180/265180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/backstall-enkelsidigt-bestyckat-med-113-lagerlador-pro-line-a-hojd-1900-mm-265177/265177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-backstall-dubbelsidigt-bestyckat-med-128-lagerlador-pro-line-a-hojd-1160-mm-265178/265178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/mobilt-backstall-dubbelsidigt-med-226-lagerlador-pro-line-a-hojd-2040-mm-265179/265179/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Bredd utvändigt [mm] 700 700 700 1000 1000

Mått utvändigt D x H [mm] 300 x 1980 300 x 1980 300 x 1980 420 x 1980 420 x 1980

Leveransomfattning 24 x röd, 150 x 235 x 125,
24 x blå, 150 x 235 x 125

60 x röd, 100 x 160 x 75,
24 x blå, 150 x 235 x 125

60 x röd, 100 x 160 x 75,
54 x blå, 100 x 160 x 75

20 x röd, 205 x 355 x 150,
20 x blå, 205 x 355 x 150

30 x röd, 150 x 235 x 125,
20 x blå, 205 x 355 x 150

Beställningsnummer 265-181-JY 265-182-JY 265-183-JY 265-184-JY 265-185-JY

Skåp med lagerlådor

För översiktlig och säker förvaring av smådelar i verkstad, lager och verksamhet

Stålskåp med lagerlådor 
DENIOS pro-line A

W Leverans inklusive lagerlådor DENIOS pro-line A i olika storlekar och färger
W Stabil, lackerad stålkonstruktion med förstärkta pardörrar, grått (RAL 7035)
W Lås med 2 nycklar: trycks in för att låsa.
W Bekvämt tillträde till skåpets innehåll genom dörrarnas öppningsvinkel på 110° 
W Förzinkade hyllplan, hyllkapacitet 50 kg, höjdinställbar i steg om 10 mm
W Levereras monterad
W Finns med bredden 700 mm eller 1000 mm 

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/lagerskap-med-48-lagerlador-pro-line-a-700-x-300-x-1980-mm-265181/265181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerskap-med-84-lagerlador-pro-line-a-700-x-300-x-1980-mm-265182/265182/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerskap-med-114-lagerlador-pro-line-a-700-x-300-x-1980-mm-265183/265183/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerskap-med-40-lagerlador-pro-line-a-1000-x-420-x-1980-mm-265184/265184/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lagerskap-med-50-lagerlador-pro-line-a-1000-x-420-x-1980-mm-265185/265185/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Pr
od

uk
tio

ns
ut

ru
st

ni
ng

Typ S 1.000 S 1.250 L / E 1.000 L / E 1.500 ASBEST

Utvändiga mått B x D x H [mm] 910 x 910 x 1750 910 x 910 x 1250 910 x 910 x 1100 900 x 900 x 900 900 x 900 x 1100
Total bärförmåga [kg] 1000 1250 1000 1500 1000
Säkerhetsfaktor Big Bag 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1
Öppning Big Bag Påfyllningshål (Ø 500 mm) Påfyllningshål (Ø 400 mm) förkläde öppen förkläde
Golv Big Bag Utloppshål (Ø 400 mm) Utloppshål (Ø 400 mm) Stängt Stängt Stängt
Förpackningsenhet (förp.) 10 Styck 10 Styck 10 Styck 10 Styck 10 Styck
Beställningsnummer 174-000-JY 173-999-JY 173-998-JY 173-996-JY 173-997-JY
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www.denios.se/shop

Big Bags och tillbehör

Big Bags för lager, drift och avfallshantering

Mycket användbar - Big Bag L/E 1 000
 W många användningsområden från mellanlagring till avfallshantering
 W Av polypropenväv utan beläggning
 W Med duk som övre täckning
 W sluten botten

Big Bag ASBEST (visas inte)
 W Speciellt för asbestsanering
 W Av polypropenväv med beläggning
 W Tryck "Asbest"
 W Med duk som övre täckning
 W Sluten botten

Den dammtäta - Big Bag S 1250
 W För allt pulveriserat, dammigt bulkgods
 W Av polypropenväv med beläggning
 W Sömtätning
 W med in- och utlopp

Bra till bulkmaterial - Big Bag S 1 000
 W För bulkgods som plastgranulat, återvinningsmaterial, 
gödningsmedel, spannmål och mycket mer

 W Av polypropenväv utan beläggning
 W Med in- och utlopp

Perfekt för bulklast - Big Bag L/E 1500
 W För sten, sand, grus, trädgårdsavfall, bark etc.
 W Av polypropenväv utan beläggning
 W Öppen upptill
 W Sluten botten

 W Big Bags - flexibla lager-, transport- och avfallsbehållare
 W Med fyra lyfthällor för transport med truck, kran etc.
 W Tar minimal plats när de inte är fyllda

 

https://www.denios.se/big-bag-sf-5-1-for-bulkgods-in-och-utlopp-91-x-91-x-175-cm-barformaga-1-000-kg-174000/174000/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/big-bag-sf-5-1-med-belaggning-somtatning-in-och-utlopp-91-x-91-x-125-cm-barformaga-1-250-kg-173999/173999/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/big-bag-sf-5-1-10-st-duk-ovan-sluten-botten-91-x-91-x-110-cm-barformaga-1-000-kg-173998/173998/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/big-bag-sf-5-1-10-st-oppen-ovan-sluten-botten-90-x-90-x-90-cm-barformaga-1-500-kg-173996/173996/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/big-bag-sf-5-1-for-asbest-material-10st-band-upptill-sluten-botten-90-x-90-x-110-cm-1-000-kg-173997/173997/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Modell Standard vinklad

Utvändiga mått B x D [mm] 1055 x 1055 1055 x 1055
Total bärförmåga [kg] 1500 1500
Beställningsnummer 180-733-JY 181-320-JY

Diameter öppning [mm] 250 300

Utvändiga mått B x D x H [mm] 430 x 430 x 60 490 x 490 x 60
Vikt [kg] 3 4
Beställningsnummer 180-735-JY 180-736-JY

Modell Underställ Överställ

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1250 x 1250 x 2350 1250 x 1250 x 2350
Total bärförmåga [kg] 1000 1000
Vikt [kg] 80 80
Beställningsnummer 180-737-JY 181-319-JY

Artikelnr 181-320-JY

Artikelnr 180-733-JY
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Lyftkors för Big Bags

Big Bag-lyftanordning i standardutförande

Lyftkors för Big Bag med vinklade fästpunkter för ökad höjd

Överställ

Underställ

Stapelställ för Big BagsDen flexibla Big Bag-armaturen

 W av förzinkat stål
 W Mycket robust och möjlig att stapla 
i 3 skikt

 W Består av underdel, överdel och 4 
anslutningsrör à 2 m (justerbar längd)

 W Gaffelfickor för transport med truck

 W För steglös reglering av produktflödet
 W Hygienisk – ingen kontakt med fyllmaterialet
 W Flexibel och prisvärd lösning – enkel, manuell hantering
 W Klar för användning direkt – utan elektrisk anslutning eller andra hjälpmedel
 W Praktiskt taget slitagefri
 W 4 band och krokar av rostfritt stål för snabb montering på Big Bag

 W Mycket robust utförande av blålackerade stålprofilrör
 W Enkel och säker hantering, öglorna sätts på 4 krokar i rostfritt stål som 
hindrar att lasten lossnar

 W Perfekt för sträckning av Big Bag under tömning
 W Lägre höjd genom att öglorna säkras ovanför profilen
 W Tillval: extra höjdreducering genom utförande med vinklade fästpunkter 
(stålkrokar)

 W Stapla Big Bags på ett säkert sätt W för enkel öppning och stängning av Big Bags

 W Säkerhet på höjden för praktisk hantering av Big Bags

 

Ställningen för Big Bags kan monteras ner 
när som helst utan verktyg och förvaras utan 
att ta någon större plats.

Big Bag-utloppsarmatur för manuell betjäning 
med 4 upphängningsremmar och krokar.

Produktflödet kan 
regleras steglöst.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/lyftanordning-for-flytt-av-big-bag-standard-180733/180733/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lyftanordning-for-flytt-av-big-bag-vinklad-181320/181320/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/big-bag-utloppsarmatur-diameter-250-mm-180735/180735/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/big-bag-utloppsarmatur-diameter-300-mm-180736/180736/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/big-bag-stapelstall-understall-180737/180737/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/big-bag-stapelstall-overstall-181319/181319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lyftanordning-for-flytt-av-big-bag-vinklad-181320/181320/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lyftanordning-for-flytt-av-big-bag-standard-180733/180733/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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INNOVATION

Behållare för sand och strö, 150–300 liter

Grusbehållare typ GB

Grusbehållare typ GB, platssparande med och utan 
lock, upp till fem stycken kan staplas i varandra

W platsbesparande med och utan lock, upp till 5 st kan staplas på varandra 
på höjden

W med integrerat lås som skyddar mot obehörig användning
W överlappande lock, förhindrar inträngning av nederbörd och skyddar 

följaktligen mot exempelvis ökad klumpbildning
W stabila greppkanter på sidorna för manuell transport av den tomma 

behållaren
W lock med robusta gångjärn, kan lätt monteras/demonteras utan verktyg
W mörkgrå stomme med färgat lock (välj mellan gult eller orange)

W Stabil grusbehållare av polyeten (PE)
W slagtålig, slitstark, väderbeständig
W Gaffelfickor för enkel underkörning och transport med pall- eller 

gaffeltruck

låsbar för att skydda 
mot obehörig 
användning

Gaff elfi ckor för enkel och bekväm 
transport med gaff ellyftvagn eller 
gaff eltruck

Locket är lätt och kan 
tas bort utan verktyg

integrerat fack med lock, för 
praktisk förvaring av t.ex. 
handskar
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Artikelnr 241-877-JY
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För beställning ring: 036-39 56 60

Typ GB 150 GB 300

volym [l] 150 300
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1015 x 675 x 660 1150 x 810 x 845
Beställningsnummer gul 241-875-JY 241-877-JY
Beställningsnummer orange 241-876-JY 241-878-JY

Tillbehör
Beställningsnum-

mer

Spade med D-handtag, plast, L=98 cm 165-380-JY
Spade med D-handtag, plast, L=105 cm 165-383-JY
Snöskyff el, plast, 160 cm lång 165-638-JY
Köldskyddshandske StoneGrip, stl 10 180-586-JY

Behållare för sand och strö, 150–300 liter

Grusbehållare typ GB 300 med 300 liter volym, 
perfekt för lagring av vägsalt eller sand osv

https://www.denios.se/grusbehallare-typ-gb-300-av-polyeten-pe-volym-300-liter-gult-lock-241877/241877/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/grusbehallare-typ-gb-150-av-polyeten-pe-volym-150-liter-gult-lock-241875/241875/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/grusbehallare-typ-gb-300-av-polyeten-pe-volym-300-liter-gult-lock-241877/241877/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/grusbehallare-typ-gb-150-av-polyeten-pe-volym-150-liter-orange-lock-241876/241876/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/grusbehallare-typ-gb-300-av-polyeten-pe-volym-300-liter-orange-lock-241878/241878/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-med-d-grepp-av-polypropen-pp-korrosionsfri-totallangd-98-cm-165380/165380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-med-d-grepp-av-polypropen-pp-korrosionsfri-totallangd-105-cm-165383/165383/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/snoskyffel-av-polypropen-pp-korrosionsfri-165638/165638/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/koldskyddshandske-stonegripr-692-30100100351302/180586/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ Skyff el Skyff el Spade med D-handtag Spade med D-handtag

Utvändiga mått B x D x H [mm] 138 x 187 x 310 167 x 230 x 355 247 x 315 x 966 257 x 350 x 1032
Beställningsnummer röd 165-377-JY 165-378-JY 165-380-JY 165-383-JY

Artikelnr 165-638-JY

Typ CS 50 CS 100 CS 150

volym [l] 50 100 150
Utvändiga mått B x D x H [mm] 595 x 570 x 500 720 x 690 x 600 865 x 755 x 810
Beställningsnummer gul 128-302-JY 128-303-JY 128-304-JY
Beställningsnummer röd 139-415-JY 139-416-JY 150-001-JY
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Strömaterialbehållare och tillbehör

Skyffelmått B x D (mm) 500 x 355, 
med skaft H (mm) 1300

Sandbehållare

W Tillverkad av polypropen (PP)
W Korrosionsfri och hållbar
W UV-stabiliserad och stöttålig
W Låg vikt

W Tillverkad av polyeten (PE)
W Slagtålig, hållbar och underhållsfri
W Väderbeständig och rostfri
W Staplingsbar
W Stabilt lock med inbyggda gångjärn ger snabb åtkomst 

till strömaterialet.

W Idealiska för hantering av vägsalt och andra aggressiva ämnen
W Skyffel av polypropen (PP), skaft av trä
W Korrosionsfri
W God stabilitet och låg vikt innebär 

ergonomiskt arbete och lång hållbarhet.
W UV-stabiliserad och stöttålig

W Idealiska för hantering av vägsalt och andra aggressiva ämnen

Spadar

Snöskyffl ar
W För lagring av sand eller salt

https://www.denios.se/skyffel-av-polypropen-pp-korrosionsfri-totallangd-310-mm-165377/165377/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-av-polypropen-pp-korrosionsfri-totallangd-360-mm-165378/165378/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-med-d-grepp-av-polypropen-pp-korrosionsfri-totallangd-98-cm-165380/165380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-med-d-grepp-av-polypropen-pp-korrosionsfri-totallangd-105-cm-165383/165383/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/snoskyffel-av-polypropen-pp-korrosionsfri-165638/165638/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sandbehallare-cs-50-av-polyeten-pe-staplingsbar-volym-50-liter-gul-128302/128302/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sandbehallare-cs-100-av-polyeten-pe-staplingsbar-volym-100-liter-gul-128303/128303/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sandbehallare-cs-150-av-polyeten-pe-staplingsbar-volym-150-liter-gul-128304/128304/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sandbehallare-cs-50-av-polyeten-pe-staplingsbar-rod-139415/139415/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sandbehallare-cs-100-av-polyeten-pe-staplingsbar-rod-139416/139416/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sandbehallare-cs-150-av-polyeten-pe-staplingsbar-rod-150001/150001/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ GritCaddy

volym [l] 60
Utvändiga mått B x D x H [mm] 700 x 670 x 1145
Beställningsnummer 216-690-JY

Artikelnr 216-690-JY

Ange önskad storlek när du beställer!
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Artikelnr 269-723-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Tillbehör Beställningsnummer

Spade, bladstorlek 257 x 350 mm 119-235-JY
Handskovel, skovelstorlek 100 x 260 mm 119-237-JY
Köldskyddshandske Icegrip, kategori III 158-048-JY
Snöskyff el, plast, 160 cm lång 165-638-JY
Handske Sol-Vex, Kat. lll, str. 8-11 180-458-JY

Strömaterial och strövagn

GritCaddy – Strövagn för sand och strö

W Skyddslock med lätt lutning för vattenavrinning
W Med lättrullande hjul och stort, bekvämt handtag
W Av miljövänlig, kemiskt tålig polyeten (PE)
W Väderbeständig
W Lätt att rengöra
W Helt återvinningsbar

Saltfritt strö WinterSafe, 50 l säck
W Miljövänligt strögranulat av vulkaniskt ursprung. Utan salt – 

miljömärkt.
W Används för att halkskydda gångstråk och trafikytor. Förhindrar halka.
W Omedelbar och långvarig verkan.
W Utgör ingen risk för växter, djur och miljön.
W Räcker länge. Räcker för en yta på 1 200–1 800 m².
W WinterSafe-strömaterial kan spridas maskinellt eller för hand. Till 

skillnad från salt finns det inga temperaturbegränsningar med det här 
materialet eftersom det fungerar oberoende av temperaturen.

W För snabb tillgång till granulat, sand, absorbenter och annat strömaterial inomhus och utomhus
W Optimerad tyngdpunktsanordning för enkel manövrering

Strömaterialvagnen GritCaddy är en tillförlitlig hjälp vid spridning av strömaterial 
av alla typer. Den är utrustad med ett ergonomiskt handtag som är lätt att greppa 
även om användaren bär tjocka skyddshandskar, ett skyddslock med lätt lutning 
för vattenavrinning samt lättrullande hjul med 200 mm diameter.

Strömaterial och 
kompakta skyfflar kan 
placeras i det rymliga 
förvaringsutrymmet på 
GritCaddy.

https://www.denios.se/strovagn-gritcaddy-av-robust-plast-for-stro-och-oljeabsorbent-volym-60-liter-216690/216690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/strovagn-gritcaddy-av-robust-plast-for-stro-och-oljeabsorbent-volym-60-liter-216690/216690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spade-av-polypropen-pp-bladstorlek-257-x-350-mm-119235/119235/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-av-polypropen-pp-skyffelblad-110-x-250-mm-119237/119237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=158048
https://www.denios.se/snoskyffel-av-polypropen-pp-korrosionsfri-165638/165638/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=180458
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Alla hyllor är förzinkade för 
optimalt korrosionsskydd
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Golvhyllställ

Typ RF/RL med fl exibel, enkel montering

Hyllställ typ RF 1850, grundutförande, 
Artikelnr 199-677-JY

W Flexibelt, stabilt hyllsystem med mycket enkel insticksmontering
W För professionell och individuell lagring av verkstadsföremål, produktionstillbehör etc.
W Förzinkade hyllramar
W 4 förzinkade hyllplan som lagerplan
W Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
W Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering

Lagerlåda och hyllåda
se sidan

587

https://www.denios.se/hyllstall-typ-rf-1850-grundutforande-1060-x-540-x-1800-mm-199677/199677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ RF 1850 RF 1860 RF 2250 RF 2260 RL 1850 RL 1860 RL 2250 RL 2260

Utrustning för lagerplan 4 hyllplan, 
förzinkade

4 hyllplan, 
förzinkade

4 hyllplan, 
förzinkade

4 hyllplan, 
förzinkade

4 hyllplan, 
förzinkade

4 hyllplan, 
förzinkade

4 hyllplan, 
förzinkade

4 hyllplan, 
förzinkade

Hylldimensioner B x D [mm] 1000 x 500 1000 x 600 1000 x 500 1000 x 600 1300 x 500 1300 x 600 1300 x 500 1300 x 600
Lastförmåga per hylla [kg] 150 150 150 150 250 250 250 250
Fältlast [kg] 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1060 x 537 x 1800 1060 x 637 x 1800 1060 x 537 x 2300 1060 x 637 x 2300 1360 x 537 x 1800 1360 x 637 x 1800 1360 x 537 x 2300 1360 x 637 x 2300
Beställningsnummer 199-677-JY 199-681-JY 199-679-JY 199-683-JY 199-685-JY 199-689-JY 199-687-JY 199-691-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1012 x 537 x 1800 1010 x 637 x 1800 1012 x 537 x 2300 1012 x 637 x 2300 1312 x 537 x 1800 1312 x 637 x 1800 1312 x 537 x 2300 1312 x 637 x 2300
Beställningsnummer 199-678-JY 199-682-JY 199-680-JY 199-684-JY 199-686-JY 199-690-JY 199-688-JY 199-692-JY
Tillbehör extra hyllplan extra hyllplan extra hyllplan extra hyllplan extra hyllplan extra hyllplan extra hyllplan extra hyllplan
Beställningsnummer 199-693-JY 199-694-JY 199-693-JY 199-694-JY 199-695-JY 199-696-JY 199-695-JY 199-696-JY

Golvhyllställ

Hyllställ bestående av ett grund- 
och två påbyggnadsutföranden

Varje hylla består av 2 förzinkade hyllramar, varje påbyggnadsfack har en hyllram. De förzinkade golvhyllorna läggs in i speciella 
förstärkningskonsoler. Det innebär att ett stabilt och flexibelt hyllsystem kan skapas även med några få enskilda komponenter.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/hyllstall-typ-rf-1850-grundutforande-1060-x-540-x-1800-mm-199677/199677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rf-1860-grundutforande-1-060-x-640-x-1-800-mm-199681/199681/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rf-2250-grundutforande-1060-x-540-x-2300-mm-199679/199679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rf-2260-grundutforande-1-060-x-640-x-2-300-mm-199683/199683/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rl-1850-grundutforande-1360-x-540-x-1800-mm-199685/199685/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-typ-rl-1860-grundutforande-1360-x-640-x-1800-199689/199689/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rl-2250-grundutforande-1-360-x-540-x-2-300-mm-199687/199687/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rl-2260-grundutforande-1360-x-640-x-2300-mm-199691/199691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-typ-rf-1850-pabyggnadsutforande-1010-x-540-x-1800-mm-199678/199678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rf-1860-pabyggnadsutforande-1-010-x-640-x-1-800-mm-199682/199682/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rf-2250-pabyggnadsutforande-1010-x-540-x-2300-mm-199680/199680/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rf-2260-pabyggnadsutforande-1010-x-640-x-2300-mm-199684/199684/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rl-1850-pabyggnadsutforande-1310-x-540-x-1800-mm-199686/199686/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rl-1860-pabyggnadsutforande-1310-x-640-x-1800-mm-199690/199690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rl-2250-pabyggnadsutforande-1-310-x-540-x-2-300-mm-199688/199688/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllstall-rl-2260-pabyggnadsutforande-1310-x-640-x-2300-mm-199692/199692/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvhylla-for-instickshylla-rf-1850-och-2250-199693/199693/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvhylla-for-instickshylla-rf-1860-och-2260-199694/199694/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvhylla-for-instickshylla-rf-1850-och-2250-199693/199693/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvhylla-for-instickshylla-rf-1860-och-2260-199694/199694/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-instickshylla-rl-1850-och-2250-199695/199695/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvhylla-for-instickshylla-rl-1860-och-2260-199696/199696/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hylla-for-instickshylla-rl-1850-och-2250-199695/199695/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/golvhylla-for-instickshylla-rl-1860-och-2260-199696/199696/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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www.denios.se/shop

Pallställ, Pallhylla

Typ PO

Förzinkat galler i hyllan för enkel lagring av olika storlekar, se tabell.

Artikelnr 199-670-JY

Förzinkade hyllplan möjliggör direktlagring av enskilda förpackningar eller liknande, 
se tabell; ej lämplig för pallhantering och gaff eltruck.

Integrerade gaff elfi ckor förhindrar att lastbäraren/
pallen glider av misstag, se tabell.

Det krävs vinkelstöd för förvaring av gallerboxar på hylla. 
Styrningen på vinkelstödet ser till att gallerboxen hålls 
säkert på plats. Artikelnr 199-673-JY

Påkörningsskyddshörn, 
Artikelnr 203-606-JY

Pallställ typ PO, grunddel

Artikelnr 129-203-JY

Ramhöjning 500 mm. Detta säkerställer att det fallskydd 
på minst 500 mm från den övre tvärsgående traversens 
överkant beaktas.

Europapall med gallerbox enligt UIC-norm 
435-3, perfekt för lagring och transport

W Med pallhyllor sparar du plats, förkortar 
flödestiderna, förbättrar arbetsprocessen och 
höjer därmed produktiviteten.

W Stabilt hyllsystem för alla vanligt 
förekommande lasthjälpmedel som euro- och 
gallerboxpallar

W Idealiskt för effektiv, välorganiserad och 
flexibel pallagring

W Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, 
rödorange (RAL 2001)

W 2 konsolpar som lagernivåer
W Konsolerna kan ställas in i höjdled i steg om 

50 mm
W Kan byggas ut individuellt
W Levereras i delar med monteringsanvisning

Fler hyllpåkörningsskydd se sidan

604
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Typ PO 18.25 PO 18.37 PO 27.25 PO 27.37 PO 33.25 PO 33.37

Hylldimensioner B x D [mm] 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 3300 x 1100 3300 x 1100
Lastförmåga per hylla [kg] 2200 2200 3540 3540 3780 3780
Fältlast [kg] 4400 4400 7080 7080 7560 7560
Grundutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 2025 x 1100 x 2700 2025 x 1100 x 3800 2900 x 1100 x 2700 2900 x 1100 x 3800 3500 x 1100 x 2700 3500 x 1100 x 3800
Beställningsnummer 266-319-JY 266-321-JY 199-699-JY 199-705-JY 199-701-JY 199-707-JY
påbyggnadsutförande

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1925 x 1100 x 2700 1925 x 1100 x 3800 2800 x 1100 x 2700 2800 x 1100 x 3800 3400 x 1100 x 2700 3400 x 1100 x 3800
Beställningsnummer 266-320-JY 266-322-JY 199-700-JY 199-706-JY 199-702-JY 199-708-JY
Tillbehör

Beställningsnummer Genomglidningssäkring, förzinkad 266-325-JY 266-325-JY 199-540-JY 199-540-JY 199-545-JY 199-545-JY
Beställningsnummer Extra konsolpar 266-323-JY 266-323-JY 199-710-JY 199-710-JY 199-711-JY 199-711-JY
Beställningsnummer Golvhyllor/hyllplan, förzinkade 199-674-JY 199-674-JY 199-675-JY 199-675-JY 199-676-JY 199-676-JY
Beställningsnummer Gallerhylla/hyllplan, förzinkade 200-237-JY 200-237-JY 120-232-JY 120-232-JY 145-616-JY 145-616-JY

Varje hyllsektion levereras med 2 konsolpar, 
fler par kan integreras (se tabellen, Tillbehör)

Pallställ, Pallhylla

Pallhylla typ PO, grund- 
och påbyggnadsutförande

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/pallstall-po-18-25-bredd-1800-mm-med-2-konsolpar-grunddel-266319/266319/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-po-18-37-bredd-1800-mm-med-2-konsolpar-grundutforande-266321/266321/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-po-27-25-bredd-2700-mm-med-2-konsolpar-grunddel-199699/199699/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-po-27-37-bredd-2700-mm-med-2-konsolpar-grundutforande-199705/199705/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-po-33-25-bredd-3300-mm-med-2-konsolpar-grundutforande-199701/199701/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-po-33-37-bredd-3300-mm-med-2-konsolpar-grunddel-199707/199707/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-typ-po-18-25-pabyggnadsutforande-266320/266320/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-typ-po-18-37-pabyggnadsutforande-266322/266322/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallhylla-typ-po-27-25-pabyggnadsutforande-199700/199700/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallstall-po-27-37-bredd-2700-mm-med-2-konsolpar-pabyggnadsdel-199706/199706/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallhylla-typ-po-33-25-pabyggnadsutforande-199702/199702/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pallhylla-typ-po-36-37-pabyggnadsutforande-199708/199708/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/genomglidningssakring-for-pallstall-po-18-266325/266325/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/genomglidningssakring-for-pallstall-po-18-266325/266325/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/genomlastningsskydd-for-pallstall-po-27-199540/199540/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/genomlastningsskydd-for-pallstall-po-27-199540/199540/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/genomglidningssakring-for-pallstall-po-33-199545/199545/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/genomglidningssakring-for-pallstall-po-33-199545/199545/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/konsolpar-for-pallstall-po-18-266323/266323/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/konsolpar-for-pallstall-po-18-266323/266323/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/konsolpar-for-pallstall-po-27-199710/199710/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/konsolpar-for-pallstall-po-27-199710/199710/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/konsolpar-for-pallstall-po-33-199711/199711/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/konsolpar-for-pallstall-po-33-199711/199711/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forzinkade-golvhyllor-for-pallstall-po-18-199674/199674/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forzinkade-golvhyllor-for-pallstall-po-18-199674/199674/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forzinkade-golvhyllor-for-pallstall-po-27-199675/199675/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forzinkade-golvhyllor-for-pallstall-po-27-199675/199675/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forzinkade-golvhyllor-for-pallstall-po-33-199676/199676/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forzinkade-golvhyllor-for-pallstall-po-33-199676/199676/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-1260-x-1765-ma-40-x-30-ts35-2-fast-med-clips-200237/200237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-1260-x-1765-ma-40-x-30-ts35-2-fast-med-clips-200237/200237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-avstallningsyta-for-pallhylla-po-27-120232/120232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-som-extra-avstallningsyta-for-pallhylla-po-27-120232/120232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-for-pallhylla-po-33-145616/145616/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/galler-forzinkat-for-pallhylla-po-33-145616/145616/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Pr
od

uk
tio

ns
ut

ru
st

ni
ng

600

6

Typ 1200-2 1200-4 1200-2 1200-4 1200-4 1600-8 1600-8 1600-8

Mått stomme B x D x H [mm] 1200 x 500 x 1200 1200 x 400 x 1950 1200 x 600 x 1200 1200 x 500 x 1950 1200 x 600 x 1950 1600 x 400 x 1950 1600 x 500 x 1950 1600 x 600 x 1950
Utförande 2 hyllplan 4 hyllplan 2 hyllplan 4 hyllplan 4 hyllplan 8 hyllplan 8 hyllplan 8 hyllplan
Beställningsnummer Dörrar gentianablå 255-934-JY 255-932-JY 255-940-JY 255-936-JY 255-942-JY 255-944-JY 255-946-JY 255-948-JY
Beställningsnummer Dörrar ljusgrå 255-933-JY 255-931-JY 255-939-JY 255-935-JY 255-941-JY 255-943-JY 255-945-JY 255-947-JY

Typ 1000-4 1000-4 1000-4 1000-2 1000-2 1000-2 1000-4 1000-4 1000-4

Mått stomme B x D x H [mm] 1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950 1000 x 400 x 1050 1000 x 500 x 1050 1000 x 600 x 1050 1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950
Utförande 4 hyllor 4 hyllor 4 hyllor 2 hyllor 2 hyllor 2 hyllor 4 hyllor 4 hyllor 4 hyllor

Dörrmodell slagdörr slagdörr slagdörr slagdörr slagdörr slagdörr Pardörr med 
glasinsats

Pardörr med 
glasinsats

Pardörr med 
glasinsats

Beställningsnummer 251-569-JY 251-570-JY 251-571-JY 251-581-JY 251-582-JY 251-583-JY 251-584-JY 251-585-JY 251-586-JY

Artikelnr 251-581-JY

Materialskåp

www.denios.se/shop

Skåp med skjutdörrar Cabo

 W Mycket hållbar stålkonstruktion, brännlacksbeläggning av hög kvalitet
 W höj- och sänkbara hyllor (i steg om 15 mm), förzinkade, bärförmåga 70 kg
 W Roterande tryckcylinder med 2 nycklar, utbytbar kärncylinder
 W ergonomiska metallhandtag

Praktiska skjutdörrsskåp som imponerar med sin yteffektivitet och lättglidande 
stora dörrar, även i krävande miljöer. Stomme i ljusgrått (RAL 7035), dörrarna kan 
fås i gentianablå (RAL 5010) eller ljusgrått (RAL 7035)

 W Fönster av akrylglas

Mångsidigt förvaringsskåp av rostfritt stål

 W Mångsidig, kan t.ex. användas inom medicin eller kemi
 W Rostfritt stål V2A-4301, tjocklek 1 mm, borstad yta på ena sidan
 W Kemiskt resistent, icke-magnetisk
 W Pardörrar med cylinderlås
 W Hyllorna kan ställas in i steg om ca 20 mm, höjdjusterbara.
 W 3 skåpdjup

 W Långvarigt skydd mot korrosion
 W Rengöringsvänligt och hygieniskt
 W Lämpar sig för fuktiga och våta utrymmen

www.denios.se/shop

Fler modeller hittar du online 
i shopen!

 W Praktiska skjutdörrar på hjul som går lätt och är säkra

Full koll – tack vare akrylglasrutorna

https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-2-hyllplan-b-1200-d-500-h-1200-mm-gra-bla-255934/255934/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-4-hyllplan-b-1200-d-400-h-1950-mm-gra-bla-255932/255932/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-2-hyllplan-b-1200-d-600-h-1200-mm-gra-bla-255940/255940/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-4-hyllplan-b-1200-d-500-h-1950-mm-gra-bla-255936/255936/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-4-hyllplan-b-1200-d-600-h-1950-mm-gra-bla-255942/255942/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-8-hyllplan-b-1600-d-400-h-1950-mm-gra-bla-255944/255944/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-8-hyllplan-b-1600-d-500-h-1950-mm-gra-bla-255946/255946/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-8-hyllplan-b-1600-d-600-h-1950-mm-gra-bla-255948/255948/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-2-hyllplan-b-1200-d-500-h-1200-mm-gra-255933/255933/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-4-hyllplan-b-1200-d-400-h-1950-mm-gra-255931/255931/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-2-hyllplan-b-1200-d-600-h-1200-mm-gra-255939/255939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-4-hyllplan-b-1200-d-500-h-1950-mm-gra-255935/255935/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-4-hyllplan-b-1200-d-600-h-1950-mm-gra-255941/255941/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-8-hyllplan-b-1600-d-400-h-1950-mm-gra-255943/255943/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-8-hyllplan-b-1600-d-500-h-1950-mm-gra-255945/255945/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forvaringsskap-cabo-med-skjutdorrar-8-hyllplan-b-1600-d-600-h-1950-mm-gra-255947/255947/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-skap-med-4-hyllplan-b-1000-d-400-h-1950-mm-251569/251569/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-skap-med-4-hyllplan-b-1000-d-500-h-1950-mm-251570/251570/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-skap-med-4-hyllplan-b-1000-d-600-h-1950-mm-251571/251571/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-skap-med-2-hyllplan-b-1000-d-400-h-1050-mm-251581/251581/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-skap-med-2-hyllplan-b-1000-d-500-h-1000-mm-251582/251582/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-skap-med-2-hyllplan-b-1000-d-600-h-1000-mm-251583/251583/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-forvaringsskap-med-4-hyllplan-b-1000-d-400-h-1950-mm-251584/251584/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-forvaringsskap-med-4-hyllplan-b-1000-d-500-h-1950-mm-251585/251585/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-forvaringsskap-med-4-hyllplan-b-1000-d-600-h-1950-mm-251586/251586/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostfritt-skap-med-2-hyllplan-b-1000-d-400-h-1050-mm-251581/251581/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande
4 fack med 

perforerade sidor, 
(H x D) 1 700 x 560 mm

3 fack med 
perforerade sidor, 

(H x D) 1700 x 560 mm

4 fack med 
perforerade sidor, 

(H x D) 1700 x 612 mm

3 fack med 
4 hyllplan som kan 

justeras i höjdled

3 fack med perforerade sidor, 
(H x D) 1700 x 612 mm, båda 

sidorna kan utnyttjas

4 fack med 
4 hyllplan som kan 

justeras i höjdled

Mått stomme B x D x H [mm] 1000 x 600 x 1950 1000 x 600 x 1950 1000 x 695 x 1950 1000 x 695 x 1950 1000 x 695 x 1950 1000 x 695 x 1950
Vikt [kg] 103 98 185 167 157 188
pulverlackerad 273-119-JY 273-120-JY 273-121-JY 273-122-JY 273-123-JY 273-124-JY

Skåp för tung last är lämpliga för förvaring av tungt gods.  Högsta stabilitet garanteras 
även vid en lastkapacitet på upp till 1500 kg. 

Utförande 4 hyllor
2 fasta hyllplan, 2 utdragshyllor, 

3 lådor (2 x H 75, 1 x H 150 mm)
4 hyllplan, 

förzinkade, 35 mm
3 hyllplan, förzinkade, 35 mm, 2 lådor, 

1 x H 100/150 mm vardera

Mått stomme B x D x H [mm] 1146 x 690 x 1950 1146 x 690 x 1950 1100 x 641 x 1950 1100 x 641 x 1950
Dörrmodell Infällbara dörrar Infällbara dörrar slagdörr slagdörr
Vikt [kg] 155 212 212 141
pulverlackerad 273-077-JY 273-078-JY 273-079-JY 273-080-JY

Materialskåp

För beställning ring: 036-39 56 60

Med utdrag och justerbara hyllor för överskådlig och 
systematisk förvaring 

Perforerade väggar som går att förlänga, används för 
att flexibelt förvara de lagrade varorna 

Svängbara dörrar - när de öppnas skjuts de in i skåpet 
och ger fri tillgång till skåpets innehåll 

W Välj mellan slagdörr eller pardörrar
W Hög lastkapacitet, 160 kg per hylla/200 kg per låda
W Konstruktion med slagtålig och slitstark yta
W Hög säkerhet tack vare att lådorna är försedda med spärrar så att skåpet med svängdörrar 

inte kan tippa
W Kan anpassas efter olika typer av utrustning som ska förvaras genom att lådorna kan 

monteras och förändras flexibelt, utdragbara hyllor och hyllor som kan justeras i 25 mm-steg
W Svetsad stålplåtskonstruktion med integrerat stödpelarstystem
W Key Lock = standardstängning med växelcylinder inkl. två nycklar med nyckelnummer. Enkel 

anpassning till befintliga låssystem.  Använd som huvudlåssystem (max. 100 cylindrar), med 
lika nycklar eller olika. 

Vertikala skåp erbjuder en kompakt förvaring av verktyg 
och arbetsmaterial när det är ont om plats.

Högskåp – mycket enkla att använda tack vare att man har direkt tillgång från båda sidorna

W Maximal förvaringsplats på minimal 
uppställningsyta, effektivitet när den är som bäst!

W Hög lastkapacitet, vertikala fack som kan belastas 
upp till 200 kg

W Robust stålkonstruktion,med lastkapacitet på upp 
till 1000 kg, pulverlackerad ljusgrå, RAL 7035 

W Går perfekt även vid hög belastning
W Mycket bra säkerhet tack vare lådspärr som 

tippskydd som standard
W Mycket enkla att använda tack vare att man har 

direkt tillgång till verktyg och smådelar från båda 
sidorna

W För kompakt förvaring av verktyg och 
arbetsmaterial när det är ont om plats. Maximal 
förvaringsplats, minimal uppställningsyta

Skåp för tung last – hög stabilitet vid tung belastning 

https://www.denios.se/hogskap-lista-b-1000-mm-4-delar-med-halade-sidor-ljusgratt-key-lock-273119/273119/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hogskap-lista-b-1000-mm-3-delar-med-halade-sidor-ljusgratt-key-lock-273120/273120/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hogskap-lista-b-1000-mm-4-delar-med-halade-sidor-ljusgratt-273121/273121/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hogskap-lista-b-1000-mm-3-delar-med-justerbara-hyllplan-ljusgratt-273122/273122/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hogskap-lista-b-1000-mm-3-delar-med-halade-sidor-ljusgratt-273123/273123/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hogskap-lista-b-1000-mm-4-delar-med-justerbara-hyllplan-ljusgratt-273124/273124/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stabilt-skap-for-tung-last-lista-b-1146-mm-4-hyllplan-ljusgratt-key-lock-273077/273077/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stabilt-skap-for-tung-last-lista-b-1146-mm-med-hyllplan-skenor-och-lador-ljusgratt-key-lock-273078/273078/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stabilt-skap-for-tung-last-lista-b-1100-mm-4-hyllplan-ljusgratt-key-lock-273079/273079/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stabilt-skap-for-tung-last-lista-b-1100-mm-3-hyllplan-2-lador-ljusgratt-key-lock-273080/273080/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Start-/ändstolpar Mittstolpe Hörnstolpar
Tvärbalkar 

1000 mm
Tvärbalkar 

1200 mm
Tvärbalkar 

1500 mm
Tvärbalkar 

2000 mm
Dörr räcke med 

skyddsskärm

Utvändiga mått B x D x H [mm] 100 x 100 x 1000 100 x 100 x 1000 100 x 100 x 1000 1000 x 80 x 120 1200 x 80 x 120 1500 x 80 x 120 2000 x 80 x 120 905 x 30 x 520
Beställningsnummer Plastbelagt 180-229-JY 180-230-JY 180-231-JY 180-235-JY 180-236-JY 180-237-JY 180-262-JY 240-912-JY
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt 180-232-JY 180-233-JY 180-234-JY 180-263-JY 180-264-JY 180-265-JY 180-266-JY –
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Tillbehör
Skruvankare (för betonggolv) 

12/120, 1 st.
Universalplugg (med skruv), 

10/100, 1 st.

Beställningsnummer 233-428-JY 233-427-JY

Räcke - Påkörningsskydd

W Extremt robust, massivt skydds- och säkerhetsräcke av profilstål 
som tål stora belastningar

W Avgränsar trafikvägar (gaffeltruck/fotgängare) och skyddar 
arbetsområden och utrustning

W stapelbar, kan enkelt byggas ut, gallerdörr som passar alla stolpar
W Höjd: 1000 mm
W Fästes i golvet med 4 universalpluggar per stolpe (10/100) eller 4 

skruvankare (12/120) för betonggolv (finns som tillval)
W Väggtjocklek 3 mm, bottenplatta: 200 x 200 x 10 mm
W För användning utomhus: Varmförzinkad med gul plastbeläggning
W För användning inomhus: Gul plastbeläggning

W Flexibelt system med stolpar och tvärgående balkar
W Monteras snabbt och enkelt
W Perfekt för objektanpassade lösningar

Ändstolpar

Enkel och snabb montering Jämnt format utan utstickande fästjärn 
eller skruvar

Mittstolpe Hörnstolpar

Max. lastkapacitet

https://www.denios.se/pakorningsskydd-start-andstolpe-gul-plastbelaggning-for-fastskruvning-1-000-x-100-x-100-mm-180229/180229/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-mittstolpe-gul-med-plastbelaggning-for-fastskruvning-1-000-x-100-x-100-mm-180230/180230/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-hornstolpe-gul-med-plastbelaggning-for-fastskruvning-1-000-x-100-x-100-mm-180231/180231/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-tvarbalk-gul-plastbelaggning-for-fastskruvning-inkl-skruvar-1-000-mm-180235/180235/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-tvarbalk-gul-plastbelaggning-for-fastskruvning-inkl-skruvar-1200-mm-180236/180236/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-tvarbalk-gul-plastbelaggning-for-fastskruvning-inkl-skruvar-1500-mm-180237/180237/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-tvarbalk-gul-plastbelaggning-for-fastskruvning-inkl-skruvar-2000-mm-180262/180262/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-racke-dorr-med-skyddsskarm-stal-gul-plastbelaggning-240912/240912/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-start-andstolpe-gul-varmforzinkad-for-fastskruvning-1-000-x-100-x-100-mm-180232/180232/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-mittstolpe-gul-varmforzinkad-for-fastskruvning-1-000-x-100-x-100-mm-180233/180233/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-hornstolpe-gul-varmforzinkad-for-fastskruvning-1-000-x-100-x-100-mm-180234/180234/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-tvarbalk-gul-varmforzinkad-for-fastskruvning-inkl-skruvar-1-000-mm-180263/180263/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-tvarbalk-gul-varmforzinkad-for-fastskruvning-inkl-skruvar-1200-mm-180264/180264/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-tvarbalk-gul-varmforzinkad-for-fastskruvning-inkl-skruvar-1500-mm-180265/180265/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-tvarbalk-gul-varmforzinkad-for-fastskruvning-inkl-skruvar-2000-mm-180266/180266/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvankare-for-betonggolv-12-120-1-st-233428/233428/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-med-universalpluggar-inkl-skruv-10-100-1-sats-233427/233427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


BESTÄLL SAMTIDIGT

Pr
od

uk
tio

ns
ut

ru
st

ni
ng

Kort produktbeskrivning Ytterhörn, se skissen ovan för mått Innerhörn, se skissen ovan för mått

Beställningsnummer Plastbelagt 207-493-JY 207-496-JY
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt 207-494-JY 207-497-JY

Kort produktbeskrivning
Påkörningsskyddsbalk 

B 1 000 mm
Påkörningsskyddsbalk 

B 1 200 mm
Påkörningsskyddsbalk 

B 1 500 mm
Påkörningsskyddsbalk 

B 2 000 mm
Stödstolpar

Utvändiga mått B x D x H [mm] 1000 x 40 x 100 1200 x 40 x 100 1500 x 40 x 100 2000 x 40 x 100 80 x 80 x 465
Beställningsnummer Plastbelagt 207-484-JY 207-485-JY 207-486-JY 207-487-JY 207-478-JY
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt 207-488-JY 207-489-JY 207-490-JY 207-491-JY 207-479-JY
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Tillbehör Förlängningsset, gult
Sidokåpa för påkörningsskyddsbalk 

typ C
Sats med universalpluggar (1 st.) Skruvankare (1 st.)

Beställningsnummer 207-500-JY 207-498-JY 233-427-JY 233-428-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Påkörningsskydd (barriär)

Påkörningsskydd Safe, för ett robust och fl exibelt objektskydd

W Effektivt skydd av pelare, stolpar och arbetsområden 
mot typiska skador från trucktrafik

W Flexibelt system för påkörningsskydd för inom- och 
utomhusbruk

W Monteras enkelt av en person
W Lämpligt för långa sträckor eller vägsträckor med många 

kurvor
W Väggtjocklek 3 mm, bottenplatta: 160 x 140 x 10 mm
W För varje stolpe behövs fyra pluggar

W Flexibelt system för påkörningsskydd för inom- och utomhusbruk
W Massiva stålelement ger maximal kraftupptagning

W Påkörningsskydd för hörn, ledad, av 
aluminium, kan alternativt användas som 
ytter- eller innerhörn, vinkeljustering mellan 
90° och 180°

Påkörningsskydd för hörn, vinkeljustering mellan 90° 
och 180°, Artikelnr 248-487-JY

Max. lastkapacitet

Med påkörningsskydden skyddar du 
värdefulla anläggningar och skapar 
säkerhet och fungerande logistik.

https://www.denios.se/ytterhorn-for-pakorningsskyddsbalk-safe-plastbelaggning-gult-207493/207493/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/innerhorn-for-pakorningsskyddsbalk-safe-plastbelaggning-gult-207496/207496/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytterhorn-for-pakorningsskyddsbalk-safe-plastbelaggning-och-varmforzinkat-gult-207494/207494/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/innerhorn-for-pakorningsskyddsbalk-safe-plastbelaggning-och-varmforzinkat-gult-207497/207497/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsplanka-safe-b-1-000-mm-typ-10-k-plastbelagd-gul-207484/207484/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsplanka-safe-b-1-200-mm-typ-12-k-plastbelagd-gul-207485/207485/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsplanka-safe-b-1-500-mm-typ-15-k-plastbelagd-gul-207486/207486/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsplanka-safe-b-2-000-mm-typ-20-k-plastbelagd-gul-207487/207487/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stolpar-for-pakorningsskyddsbalk-safe-plastbelaggning-gul-typ-s-k-207478/207478/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsplanka-safe-b-1-000-mm-typ-10-zk-varmforzinkad-och-plastbelagd-gul-207488/207488/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsplanka-safe-b-1-200-mm-typ-12-zk-varmforzinkad-och-plastbelagd-gul-207489/207489/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsplanka-safe-b-1500-mm-typ-15-zk-varmforzinkad-och-plastbelagd-gul-207490/207490/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsplanka-safe-b-2000-mm-typ-20-zk-varmforzinkad-och-plastbelagd-gul-207491/207491/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stolpar-for-pakorningsskyddsbalk-safe-varmforzinkade-och-plastbelagda-gul-typ-s-zk-207479/207479/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/forlangningsset-for-pakorningsskyddsbalk-safe-gult-207500/207500/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sidokapa-for-pakorningsskyddsbalk-c-profil-safe-207498/207498/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-med-universalpluggar-inkl-skruv-10-100-1-sats-233427/233427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvankare-for-betonggolv-12-120-1-st-233428/233428/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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NYHET

Tillbehör Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st. Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st.

Beställningsnummer 233-428-JY 233-427-JY

Räcke - Påkörningsskydd

Utförande
Start-/ 

ändstolpar
Mittstolpe Hörnstolpar

Tvärbalkar  
1000 mm

Tvärbalkar  
1200 mm

Tvärbalkar  
1500 mm

Tvärbalkar  
s2000 mm

Utvändiga mått B x D x H [mm] 70 x 70 x 1000 70 x 70 x 1000 70 x 70 x 1000 1000 x 40 x 60 1200 x 40 x 60 1500 x 40 x 60 2000 x 40 x 60
Beställningsnummer Plastbelagt 248-367-JY 248-365-JY 248-363-JY 248-355-JY 248-356-JY 248-357-JY 248-358-JY
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt 248-368-JY 248-366-JY 248-364-JY 248-359-JY 248-360-JY 248-361-JY 248-362-JY

 W Enkelt och flexibelt system med stödstolpar och tvärbalkar, 
lätt att installera

 W Kompakta mått

Lättmonterat skyddsräcke

 W Jämnt format: inga utstickande fästjärn eller skruvar
 W Kan anpassas till specifika objekt
 W Fästes i golvet med 4 universalpluggar per stolpe (10/100).  
För betonggolv finns som tillval  4 skruvankare (12/120).

 W Stödstolpar med 3 mm väggtjocklek och svart kåpa, bottenplatta 
140 x 160 x 10 mm

 W Tvärbalkar med 3 mm väggtjocklek, 60 x 40 mm, vardera 1 st
 W För utomhusbruk: varmförzinkad och belagd med gul plast
 W För inomhusbruk: belagd med gul plast

Robust skyddsräcke av profilstål för inomhus- och utomhusbruk. 
Separerar tydligt och ekonomiskt transportvägar (passagerare 
och lätt gaffeltrucktrafik), skyddar arbetsområden, inventarier och 
byggnad.

 

Max. lastkapacitet

Tvärbalk, 1000, 1200, 1500 eller 2000 mm långa

Mittstolpe HörnstolpeStart-/ändstolpar

https://www.denios.se/skruvankare-for-betonggolv-12-120-1-st-233428/233428/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-med-universalpluggar-inkl-skruv-10-100-1-sats-233427/233427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/start-hornstolpar-plastoverdragna-for-montering-med-tvarbalkar-248367/248367/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stolpe-for-montering-med-tvarbalkar-varmforzinkad-248365/248365/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hornstolpar-plastoverdragen-for-montering-med-tvarbalkar-248363/248363/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsracke-tvargaende-balkar-stal-1000-mm-kst-belagt-gult-vaggtjocklek-3-mm-for-inomhusbruk-248355/248355/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsracke-tvargaende-balkar-stal-1200-mm-kst-belagt-gult-vaggtjocklek-3-mm-for-inomhusbruk-248356/248356/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsracke-tvargaende-balkar-stal-1500-mm-kst-belagt-gult-vaggtjocklek-3-mm-for-inomhusbruk-248357/248357/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsracke-tvargaende-balkar-stal-2000-mm-kst-belagt-gult-vaggtjocklek-3-mm-for-inomhusbruk-248358/248358/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/start-andstolpar-varmforzinkade-for-montering-med-tvarbalkar-248368/248368/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stolpe-for-montering-med-tvarbalkar-varmforzinkad-248366/248366/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hornstolpar-varmforzinkade-for-montering-med-tvarbalkar-248364/248364/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsracke-tvargaende-balkar-stal-1000-mm-varmforzinkat-kst-belagt-gult-vaggtjocklek-3-mm-248359/248359/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsracke-tvargaende-balkar-stal-1200-mm-varmforzinkat-kst-belagt-gult-vaggtjocklek-3-mm-248360/248360/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsracke-tvargaende-balkar-stal-1500-mm-varmforzinkat-kst-belagt-gult-vaggtjocklek-3-mm-248361/248361/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsracke-tvargaende-balkar-stal-2000-mm-varmforzinkat-kst-belagt-gult-vaggtjocklek-3-mm-248362/248362/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande Start-/ändstolpar Mittstolpe Hörnstolpar

Utvändiga mått B x D x H [mm] 100 x 100 x 1040 100 x 100 x 1040 100 x 100 x 1040
Beställningsnummer Plastbelagt 271-633-JY 271-634-JY 271-635-JY
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt 271-636-JY 271-637-JY 271-638-JY

Utförande
Tvärbalkar 

1500 mm
Tvärbalkar 

2000 mm
Tvärbalk B 

2300 mm
Tvärbalk för hörn-

stolpe, 1 500 mm
Tvärbalk för hörn-

stolpe, 2000 mm
Tvärbalk för hörn-

stolpe, 2300 mm

Utvändiga mått  
B x D x H [mm] 1500 x 52 x 74 2000 x 52 x 74 2300 x 52 x 74 1500 x 52 x 74 2000 x 52 x 74 2300 x 52 x 74

Beställnings-
nummer 271-639-JY 271-640-JY 271-641-JY 271-642-JY 271-643-JY 271-644-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Utförande Passar tvärbalk 1 500 mm Passar tvärbalk 2000 mm Passar tvärbalk 2300 mm Passar tvärbalk 1500 mm

Artikelförklaring Underkörningsskydd 1 250 mm Underkörningsskydd 1750 mm Underkörningsskydd 2050 mm Underkörningsskydd 1250 mm
Beställningsnummer Plastbelagt 271-645-JY 271-646-JY 271-647-JY –
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt – 271-649-JY 271-650-JY 271-648-JY

 

Det bästa av två världar – förenar fördelarna med stål 
och plast. De elastiska stålpelarna och tvärbalkarna 
av plast absorberar kraften som de utsätts för och 
minimerar belastningen vid en kollision, särskilt på 
golvet. Risken för golvskador minskar avsevärt.

Flexibelt påkörningsskydd – 
hybridräcke

 W Elastiskt räcke
 W Stödstolparna är försedda med fjäderelement av PU och 
fjädrar ca 175 mm  vid en belastning på 10°. Därmed 
minskar belastningen på hallgolvet avsevärt och risken 
för eventuella skador minimeras. 

 W Tvärbalkarna består av speciell polypropen som är 
mycket slitstarkt. Det elastiska materialet absorberar 
kraften som det utsätts för

 W Underkörningsskyddsbalkar av stål (tillval) mellan 
stödstolparna ger ytterligare skydd

Räcke - Påkörningsskydd

Tvärbalk, 1000, 1200, 1500 eller 2000 mm långa

Max. lastkapacitet

Underkörningsskydd 1250 mm

Underkörningsskydd av stål, Ø 76 mm

Stolparna levereras 
med UV-skyddade PU-
fjäderelement

De sneda tvärbalkarna måste alltid användas med 
en hörnstolpe

https://www.denios.se/stolpe-av-stal-for-hybridracke-start-slut-plastbelaggning-271633/271633/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stolpe-av-stal-for-hybridracke-mitten-pabyggnad-plastbelaggning-271634/271634/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stolpe-av-stal-for-hybridracke-horn-plastbelaggning-271635/271635/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stolpe-av-stal-for-hybridracke-start-slut-forzinkad-och-plastbelaggning-271636/271636/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stolpe-av-stal-for-hybridracke-mitten-pabyggnad-forzinkad-och-plastbelaggning-271637/271637/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stolpe-av-stal-for-hybridracke-horn-forzinkad-och-plastbelaggning-271638/271638/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tvarbalk-av-plast-hybridracke-for-start-slut-och-mittstolpe-b-1500-mm-271639/271639/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tvarbalk-av-plast-hybridracke-for-start-slut-och-mittstolpe-b-2000-mm-271640/271640/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tvarbalk-av-plast-hybridracke-for-start-slut-och-mittstolpe-b-2300-mm-271641/271641/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tvarbalk-av-plast-for-hornstolpe-b-1500-mm-271642/271642/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tvarbalk-av-plast-for-hornstolpe-b-2000-mm-271643/271643/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tvarbalk-av-plast-for-hornstolpe-b-2300-mm-271644/271644/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underkorningsskyddsbalk-av-stal-plastbelaggning-b-1250-mm-271645/271645/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underkorningsskyddsbalk-av-stal-plastbelaggning-b-1750-mm-271646/271646/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underkorningsskyddsbalk-av-stal-plastbelaggning-b-2050-mm-271647/271647/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underkorningsskyddsbalk-av-stal-forzinkad-och-plastbelaggning-b-1750-mm-271649/271649/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underkorningsskyddsbalk-av-stal-forzinkad-och-plastbelaggning-b-2050-mm-271650/271650/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/underkorningsskyddsbalk-av-stal-forzinkad-och-plastbelaggning-b-1250-mm-271648/271648/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Hyllpåkörningsskydd

Typ U-Profil Vinkel

Utförande inkl 2 styrrullar inkl 1 styrrulle
Utvändiga mått B x D x H [mm] 160 x 160 x 400 160 x 160 x 400
Materialtjocklek [mm] 6 6
Beställningsnummer 219-757-JY 219-756-JY

Typ Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel U-Profil U-Profil U-Profil U-Profil

Utvändiga mått B x D x H [mm] 160 x 160 x 400 160 x 160 x 400 160 x 160 x 800 160 x 160 x 1200 160 x 160 x 400 160 x 160 x 400 160 x 160 x 800 160 x 160 x 1200
Materialtjocklek [mm] 5 6 6 6 5 6 6 6
Beställningsnummer 248-457-JY 180-221-JY 180-222-JY 180-223-JY 248-458-JY 180-224-JY 240-900-JY 240-901-JY

Typ S M L XXL

Hyllstativbredd 70-87 mm 88-100 mm 101-110 mm 111-120 mm
Beställningsnummer 207-400-JY 207-401-JY 207-402-JY 240-233-JY
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Tillbehör Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st. Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st.

Beställningsnummer 233-427-JY 233-428-JY

Påkörningsskydd hörn

Hyllpåkörningsskydd av plast

Konstruktionen uppfyller 
kraven enligt SS-EN 15512

 W Föreskrivet påkörningsskydd för fasta hyllor i kombination med transportfordon, förutsatt att de inte är spårbundna

 W Monteras på några sekunder, måste inte förankras i golvet
 W Absorption av slag upp till en kraft på 2,4 ton
 W Elastisk, återfjädrande, formstabil – återgår till den 
ursprungliga formen

 W Skyddar hyllor, förhindrar olyckor och minskar behovet av 
reparationer samt sänker kostnaderna

 W Smal konstruktion, tar mindre plats på hyllan
 W Lämplig för fryslagring ned till -40 °C
 W Optimal passform, skrapar inte när pallarna körs in och ut
 W DEKRA-testat enligt europeiska och internationella 
standarder, FEM 10.2.02, AS4084

 W Höjd: 600 mm

 W Skyddar lager, byggnader och personal
 W Idealiskt för skydd av hyllor, hörn, stödelement osv., kan fås med pluggar för fastskruvning som tillval
 W Påkörningsskydd av stål med gul plastbeläggning och svarta signalränder

Hörnskyddet är idealiskt för 
skydd av hyllstolpar, hörn 
och genomfartsområden, se 
tillämpningsexempel.

Det lättmonterade hyllpåkörningsskyddet är inte 
toxiskt, helt återvinningsbart och har mycket 
lång livslängd.

Påkörningsskyddsvinkel inkl. styrrullar, leder undan en 
stor del av de krafter som träffar på sidan.

https://www.denios.se/pakorningsskydd-u-profil-med-styrrulle-6-mm-stal-plastoverdrag-h-400-mm-219757/219757/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-vinkel-med-styrrulle-6-mm-stal-plastoverdrag-h-400-mm-219756/219756/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-horn-400-160-5-l-profil-248457/248457/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-400-plastbelaggning-gul-med-svarta-rander-400-x-160-mm-180221/180221/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-800-plastbelaggning-gul-med-svarta-rander-800-x-160-mm-180222/180222/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-1200-plastbelaggning-gul-med-svarta-rander-1200-x-160-mm-180223/180223/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-horn-400-160-5-u-profil-248458/248458/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-u-profil-400-plastbelaggning-gul-med-svarta-rander-400-x-160-mm-180224/180224/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-u-profil-800-plastbelaggning-gul-med-svarta-rander-800-x-160-mm-240900/240900/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-u-profil-1200-plastbelaggning-gul-med-svarta-rander-1200-x-160-mm-240901/240901/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllskyddssystem-typ-s-signalgult-for-hyllpelarbredd-70-87-mm-207400/207400/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllskyddssystem-typ-m-signalgult-for-hyllpelarbredd-88-100-mm-207401/207401/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hyllskydd-typ-l-signalgult-hyllbredd-101-110-mm-207402/207402/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-for-hylla-typ-xxl-signalgult-for-hyllpelarbredd-111-120-mm-240233/240233/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-med-universalpluggar-inkl-skruv-10-100-1-sats-233427/233427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvankare-for-betonggolv-12-120-1-st-233428/233428/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Hyllpåkörningsskydd

Typ E 1 D 2 D 2.1

Utförande för hyllbredder från 900 till 1300 mm för hyllbredder från 1700 till 2100 mm för hyllbredder från 2300 till 2700 mm
Mått utvändigt D x H [mm] 190 x 500 190 x 500 190 x 500
Beställningsnummer 233-420-JY 233-421-JY 233-422-JY
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Typ gul/svart gul/svart efterlysande röd/vit

Beställningsnummer 207-403-JY 207-405-JY 207-404-JY

 W För användning i byggnader
 W Består av två massiva skyddshörn, två plankor (C-profil) och 4 klämmor
 W Stål med gul plastbeläggning och svarta signalränder
 W Fästes i golvet med 12 universalpluggar (10/100) eller 12 skruvankare 
(12/120) för betonggolv (finns som tillval)

 W Enkel monteringMått D x H mm (190 x 500 mm)

 W Skyddar hyllornas sidor mot påkörningsskador
 W Inställbar (upp till 200 mm per skyddsvinkel)
 W Skyddar hyllstolparna från flera håll

Hyllpåkörningsskydd av stål

Skyddsvinkel
 W Varningsmarkering som syns tydligt
 W Lång livslängd
 W Enkel och snabb montering tack vare förborrade hål 
med tillhörande skruvar och plugg

 W Skydda hörn, kanter, pelare och liknande med minsta 
tänkbara ansträngning 

 W Hög stöttålighet och formbeständighet
 W Lämpliga för inom- och utomhusbruk
 W Höjd: 900 mm, sidkanternas bredd: 84 mm, tjocklek: 14 mm
 W Levereras parvis

Skyddsvinklarna, för universell användning, är tillverkade 
av tålig plast och är förstärkta med en metallkärna.

justerbar bredd (upp till 200 mm 
per skyddsvinkel)

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/pakorningsskydd-hyllstall-sida-enkelt-av-stal-med-plastbelaggning-bredd-900-till-1300-mm-typ-e-1-233420/233420/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-hyllstall-dubbelt-stal-med-plastbelaggning-hyllbredd-1700-till-2100-mm-typ-d-2-233421/233421/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-hyllstall-dubbel-stal-med-plastbelaggning-hyllbredd-2300-till-2700-mm-typ-d-2-1-233422/233422/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsvinkel-1-par-randig-i-gult-svart-207403/207403/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsvinkel-universal-1-par-for-kant-och-pelarskydd-sjalvlysande-i-gult-svart-207405/207405/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsvinkel-universal-1-par-for-kant-och-pelarskydd-randig-i-rott-vitt-207404/207404/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ R 3.3 R 7.3 R 10.3 R 7.6 R 10.6 R 12.7 R 12.10

Utvändiga mått B x H [mm] 375 x 350 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600 750 x 1200 1000 x 1200
Beställningsnummer Inomhus 145-165-JY 145-167-JY 145-171-JY 145-172-JY 145-173-JY 145-174-JY 145-175-JY
Beställningsnummer Inomhus och 
utomhus 145-176-JY 145-177-JY 145-178-JY 145-179-JY 145-180-JY 145-181-JY 145-182-JY

Typ 6.5 10 15 20 H 6.5 H 10 H 15 H 20

Utvändiga mått B x H [mm] 650 x 600 1000 x 600 1500 x 600 2000 x 600 650 x 1200 1000 x 1200 1500 x 1200 2000 x 1200
Beställningsnummer Inomhus 207-456-JY 207-457-JY 207-458-JY 207-459-JY 207-464-JY 207-465-JY 207-466-JY 207-467-JY
Beställningsnummer Inomhus och utomhus 207-460-JY 207-461-JY 207-462-JY 207-463-JY 207-468-JY 207-470-JY 207-471-JY 207-472-JY
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Tillbehör Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st. Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st. Monteringssats: 4 skruvankare (16/140) för en pollare

Beställningsnummer 233-427-JY 233-428-JY 207-473-JY

Påkörningsskyddshörn - Golvbarriärer 

Påkörningsbygel Ø 76 mm

W Skyddssystem av stabil stålkonstruktion (godstjocklek 3 mm) för 
säkring av känsliga områden, vägar eller hyllor

W Rörmaterialet (Ø 76 mm) är bockat ur ett stycke – inga svetsfogar
W Som tillval finns 8 universalpluggar (10/100) för fäste i marken eller 8 

skruvankare (12/120) för betonggolv 
W För användning inomhus: Gul plastbeläggning med svarta signalränder
W För användning inom- och utomhus: Varmförzinkad, gul plastbeläggning 

med svarta signalränder
W Med svetsad bottenplatta (160 x 140 x 10 mm) för förankring

Påkörningsbygel Extreme Ø 108 mm

W Inga svetsfogar
W Rörbygel av gjutstål med extremt hög 

hållfasthet som skyddar mot påkörningsskador
W Som tillval finns 8 skruvankare (16/140), för 

fäste i marken
W För användning inomhus: Gul plastbeläggning 

med svarta signalränder
W Bottenplattor: 200 x 140 x 10 mm
W För användning inom- och utomhus: 

Varmförzinkad, gul plastbeläggning med 
svarta signalränder

W Mer skydd och säkerhet för människor och maskiner

W 108 mm diameter, väggtjocklek 3,6 mm
W Tar upp mycket kraftiga stötar
W Massivt påkörningsskydd för skydd av viktiga anläggningar

https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-3-3-for-inomhusbruk-375-x-350-mm-gullackerad-145165/145165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-7-3-for-inomhusbruk-750-x-350-mm-gullackerad-145167/145167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-10-3-for-inomhusbruk-1000-x-350-mm-gullackerad-145171/145171/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-7-6-for-inomhusbruk-750-x-600-mm-gullackerad-145172/145172/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-10-6-for-inomhusbruk-1000-x-600-mm-gullackerad-145173/145173/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-12-7-for-inomhusbruk-750-x-1200-mm-gullackerad-145174/145174/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-12-10-for-inomhusbruk-1000-x-1200-mm-gullackerad-145175/145175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-3-3-for-utomhusbruk-375-x-350-mm-varmforzinkad-och-lackerad-gul-svart-145176/145176/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-7-3-for-utomhusbruk-750-x-350-mm-varmforzinkad-och-lackerad-gul-svart-145177/145177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-10-3-for-utomhusbruk-1000-x-350-mm-varmforzinkad-och-lackerad-gul-svart-145178/145178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-7-6-for-utomhusbruk-750-x-600-mm-varmforzinkad-och-lackerad-gul-svart-145179/145179/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-10-6-for-utomhusbruk-1000-x-600-mm-varmforzinkad-och-lackerad-gul-svart-145180/145180/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-12-7-for-utomhusbruk-750-x-1200-mm-varmforzinkad-och-lackerad-gul-svart-145181/145181/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-r-12-10-for-utomhusbruk-1000-x-1200-mm-varmforzinkad-och-lackerad-gul-svart-145182/145182/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-650-x-h-600-mm-for-inomhusbruk-typ-6-5-plastbelagd-207456/207456/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-1000-x-h-600-mm-for-inomhusbruk-typ-10-plastbelagd-207457/207457/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-1500-x-h-600-mm-for-inomhusbruk-typ-15-plastbelagd-207458/207458/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-2000-x-h-600-mm-for-inomhusbruk-typ-20-plastbelagd-207459/207459/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-650-x-h-1200-mm-for-inomhusbruk-typ-h6-5-plastbelagd-207464/207464/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-1000-x-h-1200-mm-for-inomhusbruk-typ-h10-plastbelagd-207465/207465/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-1500-x-h-1200-mm-for-inomhusbruk-typ-h15-plastbelagd-207466/207466/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-2000-x-h-1200-mm-for-inomhusbruk-typ-h20-plastbelagd-207467/207467/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-650-x-h-600-mm-for-utomhusbruk-typ-6-5-varmforzinkad-207460/207460/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-1000-x-h-600-mm-for-utomhusbruk-typ-10-varmforzinkad-207461/207461/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-1500-x-h-600-mm-for-utomhusbruk-typ-15-varmforzinkad-207462/207462/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-2000-x-h-600-mm-for-utomhusbruk-typ-20-varmforzinkad-207463/207463/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-650-x-h-1200-mm-for-utomhusbruk-typ-h6-5-varmforzinkad-207468/207468/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-1-000-x-h-1-200-mm-for-utomhusbruk-typ-h10-varmforzinkad-207470/207470/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-1500-x-h-1200-mm-for-utomhusbruk-typ-h15-varmforzinkad-207471/207471/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-extreme-b-2000-x-h-1200-mm-for-utomhusbruk-typ-h20-varmforzinkad-207472/207472/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-med-universalpluggar-inkl-skruv-10-100-1-sats-233427/233427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvankare-for-betonggolv-12-120-1-st-233428/233428/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-med-universalplugg-inkl-skruv-1-st-207473/207473/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utvändiga mått B x H [mm] 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600

Beställningsnummer 172-870-JY 172-871-JY 172-872-JY 172-873-JY

609

6

Typ R 3.3 N R 7.3 N R 10.3 N R. 7.6 N R 10.6 N R 12.7 N R 12.10 N

Utvändiga mått B x H [mm] 375 x 390 750 x 390 1000 x 390 750 x 640 1000 x 640 750 x 1240 1000 x 1240
Beställningsnummer Inomhus 248-330-JY 248-331-JY 248-332-JY 248-333-JY 248-334-JY 248-335-JY 248-336-JY
Beställningsnummer Inomhus och 
utomhus 248-337-JY 248-338-JY 248-339-JY 248-340-JY 248-341-JY 248-342-JY 248-343-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

För beställning ring: 036-39 56 60

Påkörningsskyddshörn - Golvbarriärer 

Påkörningsbygel med underkörningsskydd, Ø 76 mm

W Förhindrar att truckgafflar fastnar i hyllområden 
eller andra föremål som måste skyddas

W Stålskyddsbygel (Ø 76 mm), gul plastbeläggning 
med svarta signalränder, väggtjocklek 3 mm

W Underkörningsskydd, 4 mm tjockt, höjd 150 
mm vid totalhöjden 350 mm, höjd 400 mm vid 
totalhöjden 600 mm

W För inomhusbruk
W Fästes i golvet med 8 universalpluggar (10/100) 

eller 8 skruvankare (12/120) för betonggolv 
(finns som tillval)

Flexibla påkörningsskyddsbyglar Ø 76 mm

W 3 mm väggtjocklek Ø 76 mm, bottenplatta: 
160 x 140 x 10 mm

W Maximal lutning:
55 mm vid en höjd av 390 mm
95 mm vid en höjd av 640 mm
190 mm vid en höjd av 1240 mm

W För användning inomhus: Gul plastbeläggning 
med svarta signalränder

W För användning inom- och utomhus: 
Varmförzinkad, gul plastbeläggning med svarta 
signalränder

W En fästsats krävs per bygel (artikelnr 207475))

Monteringssats för 2 fjäderelement 
(1 påkörningsskydd, eller 2 stödstolpar)

Artikelnr 207-475-JY

Flere produkter finder du i vores webshop!
denios.shop/afspærringer

W Med integrerat underkörningsskydd
W Skyddsbygel av gjutstål för stora 

belastningar
W Med 4 mm tjock stålplatta

W Flexibel skyddsbygel (upp till 10°) av 
högvärdigt stål

W inkl. UV-beständigt fjäderelement av PU
W Minimerar påkörnings- och reparationsskador, 

golvet belastas mindre vid påkörning

https://www.denios.se/pakorningsskyddsbyglar-underkorningssk-350-750-mm-172870/172870/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsbyglar-underkorningssk-350-1000-mm-172871/172871/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-med-underkorningsskydd-600-x-750-mm-172872/172872/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-med-underkorningsskydd-600-x-1000-mm-172873/172873/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibel-pakorningsbygel-r-3-3-for-inomhusbruk-375-x-390-mm-plastbelagd-248330/248330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibel-pakorningsbygel-l-r-7-3-for-inomhusbruk-750-x-390-mm-plastbelagd-248331/248331/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibel-pakorningsbygel-r-10-3-for-inomhusbruk-1000-x-390-mm-plastbelagd-248332/248332/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibel-pakorningsbygel-r-7-6-for-inomhusbruk-750-x-640-mm-plastbelagd-248333/248333/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibel-pakorningsbygel-r-10-6-for-inomhusbruk-1000-x-640-mm-plastbelagd-248334/248334/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibelt-pakorningsbygel-r-12-7-for-inomhusbruk-750-x-1240-mm-plastbelagd-248335/248335/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibel-skyddsbygel-r12-10-inomhus-1000-x-1240-mm-plastbelagd-248336/248336/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsbygel-flexibelt-r-3-3-utomhusbruk-375x390-mm-varmforzinkad-med-plastbelaggning-248337/248337/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsbygel-flexibelt-r-7-3-utomhusbruk-750x390-mm-varmforzinkad-med-plastbelaggning-248338/248338/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsbygel-flexibelt-r-10-3-for-utomhusbruk-1000-x-390-mm-varmforzinkad-med-plastbel-248339/248339/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-bygel-flexibelt-l-r-7-6-utomhusbruk-750x640-mm-varmforzinkad-plastbelaggning-248340/248340/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsbygel-flexibelt-l-r-10-6-utomhusbruk-1000x640-mm-varmforzinkad-plastbelaggning-248341/248341/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsbygel-flexibelt-r-12-7-utomhusbruk-750x1240-mm-varmforzinkad-plastbelaggning-248342/248342/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/flexibel-skyddsbygel-r12-10-utomhus-inomhus-1000-x-1240-mm-varmforzinkad-plastbelagd-248343/248343/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Tillbehör
Universalplugg (med 

skruv), 10/100, 1 st.
Skruvankare (för betonggolv) 

12/120, 1 st.

Beställningsnummer 233-427-JY 233-428-JY

Utvändiga mått B x H [mm] 400 x 86 800 x 86 1200 x 86

Beställningsnummer 165-527-JY 165-528-JY 165-529-JY
Mått stomme B x D x H [mm] 638 x 638 x 86

Beställningsnummer 207-453-JY

Typ RE 4 RE 6 RE 12

Utvändiga mått B x D x H [mm] 600 x 600 x 350 600 x 600 x 600 600 x 600 x 1200
Beställningsnummer Plastbelagt 165-530-JY 165-531-JY 165-532-JY
Beställningsnummer Varmförzin-
kat/plastbelagt 165-533-JY 165-534-JY 165-535-JY

 

Med hörnskyddsbalken kan du även säkra 
kurvor och hörn.

Påkörningsskyddshörn - Golvbarriärer 

 W Stoppar gaffellyftvagnar, rullcontainer och 
transportvagnar

 W Skyddar maskiner, kopplingsskåp 
säkerhetsinrättningar m.m. från 
påkörningsskador

 W Fungerar som avståndshållare för 
väggmonterad utrustning, kopplingsskåp etc.

 W Gul plastbeläggning med svarta signalränder
 W Stabil rörkonstruktion av 3 mm gjutstål
 W Diameter: 76 mm, totalhöjd: 86 mm
 W Låg konstruktion, så att området skyddas men ändå 
förblir tillgängligt

 W Fästes i golvet med 4/6 universalpluggar (10/100) 
eller 4/6 skruvankare (12/120) för betonggolv  
(finns som tillval)

 W Kan på begäran levereras också med specialmått

Påkörningsskyddsbalkar

Påkörningsskyddshörn
 W Optimalt skydd av hörn mot påkörningsskador av rullvagnar, 
gaffeltruckar osv.

 W Stabil, böjd rörkonstruktion av 3 mm gjutstål
 W Diameter: 76 mm
 W Specialförankringar för påkörningsskyddshörnen kan levereras 
som tillbehör

 W Finns med 3 höjder

12 specialpluggar krävs per hörnskydd, se tillbehör

https://www.denios.se/sats-med-universalpluggar-inkl-skruv-10-100-1-sats-233427/233427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvankare-for-betonggolv-12-120-1-st-233428/233428/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsbalkar-av-3-mm-gjutstal-langd-400-mm-gul-svart-165527/165527/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsbalkar-av-3-mm-gjutstal-langd-800-mm-gul-svart-165528/165528/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddsbalkar-av-3-mm-gjutstal-langd-1200-mm-gul-svart-165529/165529/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hornskyddsbalk-av-3-mm-gjutgods-86-x-638-x-638-mm-207453/207453/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddshorn-re-4-av-gjutstal-for-inomhusbruk-60-x-60-x-35-cm-gul-svart-165530/165530/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddshorn-re-6-av-gjutstal-for-inomhusbruk-60-x-60-x-60-cm-gul-svart-165531/165531/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddshorn-re-12-av-gjutstal-for-inomhusbruk-60-x-60-x-120-cm-gul-svart-165532/165532/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddshorn-re-4-av-gjutstal-for-utomhusbruk-60-x-60-x-35-cm-gul-svart-165533/165533/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddshorn-re-6-av-gjutstal-for-utomhusbruk-60-x-60-x-60-cm-gul-svart-165534/165534/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskyddshorn-re-12-av-gjutstal-for-utomhusbruk-60-x-60-x-120-cm-gul-svart-165535/165535/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ SB L1 SB L2 SB L3 SB V1 SB V2 SB V3

Utvändiga mått B x H [mm] 1000 x 1000 1500 x 1000 2000 x 1000 1000 x 1000 1500 x 1000 2000 x 1000
Yta lackerat lackerat lackerat förzinkat förzinkat förzinkat
Beställningsnummer 157-947-JY 157-949-JY 157-951-JY 157-952-JY 157-955-JY 157-956-JY

611

6

B x H [mm] 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600

Beställningsnummer 
Plastbelagt 180-225-JY 180-226-JY 180-227-JY 180-228-JY

Tillbehör
Universalplugg 

(med skruv), 10/100, 
1 st.

Skruvankare 
(för betonggolv) 

12/120, 1 st.

Beställningsnummer 233-427-JY 233-428-JY

Påkörningsskyddsbygel

Skyddsbyglar
W Skyddar och avgränsar vägar och utsatta 

områden
W Rördiameter: 42 mm, med fotplåt, Ø 120 mm
W Godsjocklek: 2 mm
W Levereras med plugg för förankring i 

betongunderlag (plugg 12 x 110 förz.)
W I varmförzinkat utförande eller 

med extra pulverlackering i gul 
signalfärg, RAL 1018, och svart 
varningsmarkering (limmas fast)

W Stabil rörkonstruktion (Ø 42,4 mm, väggtjocklek 3,25 mm)
W Med pulverlackering i gul signalfärg (RAL 1018) och svarta varningsringar

W Även zinkgrundad
W Levereras med plugg för förankring i betongunderlag (plugg 12 x 110 förz.)

W för hyllsystem W För vägg- eller 
golvmontering

PåkörningsbygelPåkörningsskyddshörn 90° Påkörningsbygel

Artikelnr 157-923-JY

Artikelnr 157-946-JY

Artikelnr 157-928-JY

Artikelnr 157-944-JY

W Mått L x H (mm): 1250 x 300

W Mått L x H (mm): 1250 x 600

Artikelnr 157-923-JY
W Mått L x H (mm): 350 x 300

W Mått L x H (mm): 750 x 300
Artikelnr 157-941-JY

Artikelnr 157-943-JY

W Mått L x H (mm): 350 x 300

W Mått L x H (mm): 350 x 600 W Mått L x H (mm): 1000 x 300

W Skyddar t.ex. hyllor, maskiner och brandsläckare mot skador

Påkörningsskydd

W Ingen tidsödande demontering av fasta påkörningsskyddsbyglar krävs
W För tillfällig avspärrning eller frigivning av t.ex. ingångar eller hyllgångar

Påkörningsbygel som kan tas bort Ø 76

W Med 4 mm tjock stålplatta för fastsättning
W Rörbygeln placeras i bottenplattan, trycks bakåt och 

fixeras
W En täckplatta skyddar mot halka och smuts
W Fästes i golvet med 8 universalpluggar (10/100) eller 8 

skruvankare (12/120) för betonggolv (finns som tillval)

W Skyddsbygel av gjutstål för stora belastningar
W Stålskyddsbygel (Ø 76 mm), gul plastbeläggning med 

svarta signalränder
W För inomhusbruk

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/skyddsbygel-sb-l1-lackerad-gul-1000-x-1000-mm-157947/157947/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsbygel-sb-l2-lackerad-gul-1500-x-1000-mm-157949/157949/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsbygel-sb-l3-lackerad-gul-2000-x-1000-mm-157951/157951/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsbygel-sb-v1-forzinkad-157952/157952/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsbygel-sb-v2-forzinkad-157955/157955/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsbygel-sb-v3-forzinkad-157956/157956/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-lostagbar-plastbelagd-gul-svart-for-fastskruvning-350-x-750-mm-180225/180225/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-med-universalpluggar-inkl-skruv-10-100-1-sats-233427/233427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvankare-for-betonggolv-12-120-1-st-233428/233428/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Påkörningsskyddsbygel

W av högkvalitativ UV-beständig PE
W I klart orange signalfärg med röd-vita reflexband. Mycket 

synliga såväl dag som natt
W Stabil tack vare de breda fötterna. Fötterna är kortade på 

fotgängarsidan för att minska snubbelrisken.
W Lättare transport tack vare lägre vikt. Fötterna kan enkelt 

vridas åt sidan
W Ändlös installation med krok- och ögleprincipen

Artikelnr 116-538-JY

W Snabb och effektiv avspärrning av 
farliga platser

Artikelnr 145-513-JY

Artikelnr 123-588-JY

Artikelnr 240-915-JY

Spärrgaller av plast

För säkra öppna ingångar

Schaktavspärrning

W Lämplig för skydd av öppna ingångar och potentiella riskområden 
W Fästmöjlighet för skyltar etc. på alla sidor
W Flera schaktavspärrningar kan kombineras. Då erhåller man t.ex. 

en skyddad yta på ca 4 kvm med 2 avspärrningar
W Stabil stålkonstruktion med röda reflexremsor
W Mått L x B x H: 1000 x 1000 x 900 mm
W Vikt: 14 kg

Saxspärr med hölje
W Steglöst utdragbar saxspärr för 

snabb och effektiv avspärrning 
av riskområden

W Transporthöljets halvskålar 
fungerar även som benstativ

W Höljets skålar kan fyllas med 
sand för att öka stabiliteten

W Stabil konstruktion av 
UV-beständig polyeten

W Max. bredd: 2300 mm
W Höjd: 1060 mm
W Vikt: 7 kg

Saxspärr

W Perfekt för byggarbetsplatser, 
avspärrningar av gator och 
parkeringsplatser samt avgränsning 
av körfält

W Steglöst utdragbar till 3,6 m
W Av stål, med röda reflexremsor
W Komplett med 2 benstativ
W Höjd: 1000 mm
W Totalvikt: 14 kg
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Mått B x H (mm) 360 x 500 500 x 500 360 x 500 500 x 500 360 x 500 360 x 800 500 x 800 360 x 800 500 x 800 360 x 800

Diameter [mm] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Yta varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat
Färg Blå Blå Grön Grön röd Blå Blå Grön Grön röd

Utförande
för förankring 

med plugg och 
skruv

för förankring 
med plugg och 

skruv

för förankring 
med plugg och 

skruv

för förankring 
med plugg och 

skruv

för förankring 
med plugg och 

skruv
För ingjutning För ingjutning För ingjutning För ingjutning För ingjutning

Beställningsnummer 280-387-JY 280-388-JY 280-389-JY 280-390-JY 280-391-JY 280-393-JY 280-394-JY 280-395-JY 280-396-JY 280-397-JY

613

6Påkörningsskydd för laddstolpar

För beställning ring: 036-39 56 60

Tillbehör Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st. Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st.

Beställningsnummer 233-427-JY 233-428-JY

För att säkerställa en säker laddning bör 
operatörerna genomföra regelbundna 
återkommande inspektioner 

Skyddspollare och skyddsbygel av stål för väl synligt skydd av laddstolpar

Höjd [mm] 800 800 800 800 800 1200 1200 1200 1200 1200

Diameter [mm] 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Yta varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat varmförzinkat
Färg – vit Blå Grön röd – vit Blå Grön röd

Utförande för förankring med 
plugg och skruv

för förankring med 
plugg och skruv

för förankring med 
plugg och skruv

för förankring med 
plugg och skruv

för förankring med 
plugg och skruv

För 
ingjutning

För 
ingjutning

För 
ingjutning

För 
ingjutning

För 
ingjutning

Beställningsnummer 280-367-JY 280-368-JY 280-369-JY 280-370-JY 280-371-JY 280-372-JY 280-373-JY 280-374-JY 280-375-JY 280-376-JY

Säkerhet och utseende i perfekt harmoni 

De skyddspollarna finns också i en varmförzinkad version med vit beläggning.  
Fler färgvarianter finns i vår webbshop

Röd reflexring (finns även i andra färger) 
för att sättas i betong Utan reflexring för påskruvning

Laddstolpar för elfordon kommer att bli allt vanligare. För att skydda 
dessa mot påkörningsskador och se till att de är väl synliga är våra 
snygga skyddspollare/skyddsbyglar en perfekt lösning

W Skydda dina laddstolpar och andra elektroniska komponenter 
W Snyggt och effektivt skydd av laddstolpar

www.denios.se/shop

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

Byglarna finns i bredderna 360 eller 
500 mm. Vid bygelhöjden 800 mm är 
höjden över golvet ca 500 mm.

https://www.denios.se/pakorningsbygel-av-stal-for-laddstolpe-varmforzinkat-for-fastskruvning-bla-reflexringar-b-360-mm-280387/280387/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-av-stal-for-laddstolpe-varmforzinkat-for-fastskruvning-bla-reflexringar-b-500-mm-280388/280388/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-av-stal-varmforzinkat-for-fastskruvning-grona-reflexringar-b-360-mm-280389/280389/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-av-stal-varmforzinkat-for-fastskruvning-grona-reflexringar-b-500-mm-280390/280390/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-av-stal-varmforzinkat-for-fastskruvning-roda-reflexringar-b-360-mm-280391/280391/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-av-stal-for-laddstolpe-varmforzinkat-for-ingjutning-bla-reflexringar-b-360-mm-280393/280393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-av-stal-for-laddstolpe-varmforzinkat-for-ingjutning-bla-reflexringar-b-500-mm-280394/280394/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-av-stal-for-laddstolpe-varmforzinkat-for-ingjutning-grona-reflexringar-b-360-mm-280395/280395/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-av-stal-for-laddstolpe-varmforzinkat-for-ingjutning-grona-reflexringar-b-500-mm-280396/280396/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsbygel-av-stal-for-laddstolpe-varmforzinkat-for-ingjutning-roda-reflexringar-b-360-mm-280397/280397/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sats-med-universalpluggar-inkl-skruv-10-100-1-sats-233427/233427/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvankare-for-betonggolv-12-120-1-st-233428/233428/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-av-stal-for-laddstolpe-for-fastskruvning-h-800-280367/280367/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-av-stal-for-laddstolpe-for-fastskruvning-vita-reflexringar-h-800-280368/280368/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-av-stal-for-laddstolpe-for-fastskruvning-bla-reflexringar-h-800-280369/280369/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-av-stal-for-laddstolpe-for-fastskruvning-grona-reflexringar-h-800-280370/280370/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-av-stal-for-laddstolpe-for-fastskruvning-roda-reflexringar-h-800-280371/280371/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-av-stal-for-laddstolpe-for-ingjutning-h-800-280372/280372/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-av-stal-for-laddstolpe-for-ingjutning-vita-reflexringar-h-800-280373/280373/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-av-stal-for-laddstolpe-for-ingjutning-bla-reflexringar-h-800-280374/280374/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-av-stal-for-laddstolpe-for-ingjutning-grona-reflexringar-h-800-280375/280375/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pakorningsskydd-av-stal-for-laddstolpe-for-ingjutning-roda-reflexringar-h-800-280376/280376/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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6 Produktion - Påkörningsskydd
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www.denios.se/shop

Skyddsprofiler- Pelare

Användningsexempel: Pelarskyddsprofil.

Fristående pelare, stöd och stolpar innebär 
en ständig fara för trafiken i anläggningen. 
Skydda dessa med DENIOS-skyddsprofiler 
för pelare i kvalitetsplast. Vid kollisioner 
dämpas stötarna av skyddsprofilerna. På så 
sätt ökar du fordonens och anläggningens 
livslängd. Skyddsprofilerna för pelare är 
enkla att fästa genom ett smart klicksystem. 
Om du behöver ett högt pelarskydd går det 
även att montera flera element på varandra.

 W God stöttålighet även vid låg temperatur
 W Flera skydd kan monteras ovanpå varandra så 
att även pelarens övre del skyddas

 W Perfekt skydd för pelare, stöttor och stolpar som 
står i körstråkens omedelbara närhet

 W UV-beständig
 W Finns i gult eller svart

Typ PELARE, 160 PELARE, 200 PELARE, 240 PELARE, 300

Pelarmått 160 x 160 200 x 200 240 x 240 300 x 300
Utvändiga mått B x D x H [mm] 360 x 360 x 500 400 x 400 x 500 440 x 440 x 500 500 x 500 x 500
Beställningsnummer gul 180-163-JY 180-165-JY 180-167-JY 180-169-JY
Beställningsnummer svart 180-164-JY 180-166-JY 180-168-JY 180-170-JY

 W Enkel montering genom klicksystem
 W Sats med 2 profiler inkl. monteringsmaterial
 W God sikt

Fler modeller hittar du online 
i shopen!

www.denios.se/shop

 

Perfekt för höga lösningar. 
Pelarskyddsprofilerna kan utan problem 
sättas fast ovanpå varandra upp till 
önskad höjd.

1 set består av 2 delar som matchar varandra

Finns i gult eller svart

https://www.denios.se/skyddsprofil-pelare-160-pelare-upp-till-160-x-160-mm-av-pe-gul-360-x-360-x-500-mm-sats-2-st-180163/180163/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsprofil-for-pelare-upp-till-200-x-200-mm-av-pe-gul-400-x-400-x-500-mm-sats-2-stycken-180165/180165/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsprofil-for-pelare-upp-till-240-x-240-m-av-pe-gul-440-x-440-x-500-mm-sats-2-stycken-180167/180167/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pelar-skyddsprofil-300-pelare-till-300x300-mm-tillverkade-av-pe-gul-500-x-500-x-500-mm-set-med-2-180169/180169/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsprofil-pelare-160-pelare-upp-till-160-x-160-mm-av-pe-svart-360-x-360-x-500-mm-sats-2-st-180164/180164/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsprofil-for-pelare-upp-till-200-x-200-mm-av-pe-svart-400-x-400-x-500-mm-sats-2-stycken-180166/180166/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsprofil-for-pelare-upp-till-240-x-240-m-av-pe-svart-440-x-440-x-500-mm-sats-2-stycken-180168/180168/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/innermatt-300x300-mm-180170/180170/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande VÄGG 500, SMAL VÄGG 1000, SMAL VÄGG 500, BRED VÄGG 1000, BRED HÖRN 250, SMALT HÖRN 500, BRETT

Utvändiga mått B x D x H [mm] 500 x 50 x 125 1000 x 50 x 125 500 x 50 x 250 1000 x 50 x 250 250 x 125 x 250 250 x 125 x 500
Beställningsnummer gul 180-151-JY 180-153-JY 180-155-JY 180-157-JY 180-159-JY 180-161-JY
Beställningsnummer svart 180-152-JY 180-154-JY 180-156-JY 180-158-JY 180-160-JY 180-162-JY

Produktion - Påkörningsskydd
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Skyddsprofiler- Vägg eller hörn

Hörnskyddsprofil 
Särskilt i hörnområden uppkommer ofta skador 
och även olycksfall. Här ger hörnskyddsprofiler det 
nödvändiga skyddet.

 W God stöttålighet även vid låg temperatur
 W Skyddsprofiler av polyeten (PE) förhindrar 
skador på väggar och skyddar transportvägarna

 W Den påkörningskraft som orsakas av t.ex. 
truckar dämpas, så att även eventuella skador 
på truckarna minimeras

 W Beständig mot många kemikalier
 W Finns i gult eller svart

 W Levereras som vägg-, hörn- eller 
pelarskyddsprofiler

 W Profilerna kan monteras i ändlös serie
 W 2 stycken per sats inkl. monteringsmaterial

 

Den flexibla vägg- och hörnskyddet gör 
att du kan anpassa påkörningsskyddet 
efter dina krav

Finns i gult eller svart

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/vaggskyddsprofil-500-av-polyeten-pe-gul-500-x-50-x-125-mm-sats-2-stycken-180151/180151/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggskyddsprofil-1000-av-polyeten-pe-gul-1000-x-50-x-125-mm-sats-2-stycken-180153/180153/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggskyddsprofil-500-av-polyeten-pe-gul-500-x-50-x-250-mm-sats-2-stycken-180155/180155/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggskyddsprofil-1000-av-polyeten-pe-gul-1000-x-50-x-250-mm-sats-2-stycken-180157/180157/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsprofil-horn-250-av-polyeten-pe-250-x-125-x-250-mm-gul-sats-2-stycken-180159/180159/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsprofil-horn-500-av-polyeten-pe-250-x-125-x-500-mm-gul-sats-2-stycken-180161/180161/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggskyddsprofil-500-av-polyeten-pe-svart-500-x-50-x-125-mm-sats-2-stycken-180152/180152/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggskyddsprofil-1000-av-polyeten-pe-svart-1000-x-50-x-125-mm-sats-2-stycken-180154/180154/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggskyddsprofil-500-av-polyeten-pe-svart-500-x-50-x-250-mm-sats-2-stycken-180156/180156/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggskyddsprofil-1000-av-polyeten-pe-svart-1000-x-50-x-250-mm-sats-2-stycken-180158/180158/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsprofil-horn-250-av-polyeten-pe-250-x-125-x-250-mm-svart-sats-2-stycken-180160/180160/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyddsprofil-horn-500-av-polyeten-pe-250-x-125-x-500-mm-svart-sats-2-stycken-180162/180162/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ R 30 R 50 Böj 135

Utförande magnetisk
Beställningsnummer 1000 194-896-JY 194-897-JY 194-888-JY

Typ C CC D

Utförande Självhäftande
Beställningsnummer 1000 mm 173-027-JY 173-026-JY 173-028-JY
Beställningsnummer 5000 mm 173-040-JY 173-039-JY 173-041-JY

Typ C CC D

Utförande magnetisk
Beställningsnummer 1000 mm 194-890-JY 194-889-JY 194-891-JY

Typ R 30 R 50 BÖJ 135

Utförande Självhäftande
Beställningsnummer 1000 mm 173-037-JY 173-038-JY 129-668-JY
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www.denios.se/shop

Ytskydd - Kantskydd

Kvalitetsskyddselement

Element helt av skumplast för skydd av större ytor

(L 1 000 mm: förp. = 1 st. L 5 000 mm: förp. = 1 rulle)

 W Person- och inventarieskydd i kraftigt trafikerade 
lager- och tillverkningsområden

 W UV-beständig, slitagetålig varningsmarkering i 
signalfärg, gul/svart

 W Av mycket flexibelt, åldersbeständigt 
polyuretanskum

 W Kan användas på maskiner, fordon och vägar 
inom- och utomhus

 W Temperaturbeständig från -40 °C till 90 °C
 W Kan även monteras på böjda kanter
 W Brandklass UL 94
 W  Självhäftande element helt av skumplast för 
skydd av större ytor

Ytskydd

Alternativ: med magnetfäste 
(istället för självhäftande, endast 
längd 1 000 mm)

 W Skyddselementen signalerar farliga områden och förhindrar stötskador
 W Lätt att skära till med en vass kniv
 W Stark vidhäftningsförmåga ≥ 9 N/25 mm

Tillämpninsexempel

Ytskydd i produktionen.

Olika former för varje användningsområde.

https://www.denios.se/rorskydd-typ-r30-magnet-1-m-194896/194896/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorskydd-typ-r50-magnet-1-m-194897/194897/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorskydd-boj-135-magnet-1-m-194888/194888/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytskydd-typ-c-sjalvhaftande-1-m-langt-32-mm-djupt-173027/173027/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytskydd-typ-cc-sjalvhaftande-1-m-langt-40-mm-djupt-173026/173026/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytskydd-typ-d-sjalvhaftande-1-m-173028/173028/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytskydd-typ-c-sjalvhaftande-5-m-rulle-173040/173040/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytskydd-typ-cc-sjalvhaftande-5-m-rulle-173039/173039/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytskydd-typ-d-sjalvhaftande-5-m-rulle-173041/173041/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytskydd-typ-c-magnet-1-m-194890/194890/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytskydd-typ-cc-magnet-1-m-194889/194889/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ytskydd-typ-d-magnet-1-m-194891/194891/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorskydd-typ-r30-sjalvhaftande-1-m-173037/173037/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorskydd-typ-r50-sjalvhaftande-1m-173038/173038/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rorskyddsboj-135-helt-i-skum-sjalvhaftande-for-ror-med-en-diameter-av-70-100-mm-129668/129668/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ B BB G TRAPETS 40.80

Utförande för påklistring
Beställningsnummer 1000 mm 173-031-JY 173-030-JY 173-032-JY 129-666-JY
Beställningsnummer 5000 mm 173-044-JY 173-043-JY 173-045-JY –

Typ A AA E H

Utförande Självhäftande
Beställningsnummer 1000 mm 173-034-JY 173-033-JY 173-035-JY 173-036-JY
Beställningsnummer 5000 mm 173-047-JY 173-046-JY 173-048-JY 173-049-JY

Typ A AA E H

Utförande magnetisk
Beställningsnummer 1000 mm 194-893-JY 194-892-JY 194-894-JY 194-895-JY

8

40

20 8 20

40

40
8 20

25

30

40

20 (25)

40

40

30 (26)

20 (19)

10 (7)

60 (47)

50 (35)

10 (12)

617

6

För beställning ring: 036-39 56 60

Ytskydd - Kantskydd

för enkel montering på profiler eller kanter

Profil- och kantskydd Alternativ: med magnetfäste (istället för 
självhäftande, endast längd 1 000 mm)

Enkel och snabb montering.Säker arbetsmiljö med hjälp av profilskydd.

Måttuppgifter inom parentes gäller för längden (L) 5 000 mm.

https://www.denios.se/profilskydd-typ-b-for-paklistring-1-m-173031/173031/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/profilskydd-typ-bb-for-paklistring-1-m-173030/173030/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/profilskydd-typ-g-for-paklistring-173032/173032/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/profilskydd-trapez-40-80-helt-i-skum-for-paklistring-129666/129666/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/profilskydd-typ-b-for-paklistring-5-m-rulle-173044/173044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/profilskydd-typ-bb-for-paklistring-5-m-rulle-173043/173043/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/profilskydd-typ-g-for-paklistring-5-m-rulle-173045/173045/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-a-sjalvhaftande-1-m-173034/173034/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-aa-sjalvhaftande-1m-173033/173033/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-e-sjalvhaftande-1-m-173035/173035/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-h-sjalvhaftande-1-m-173036/173036/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-a-sjalvhaftande-5-m-rulle-173047/173047/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-aa-sjalvhaftande-5-m-rulle-173046/173046/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-e-sjalvhaftande-5-m-rulle-173048/173048/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-h-sjalvhaftande-5-m-rulle-173049/173049/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-a-magnet-1m-194893/194893/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-aa-magnet-1m-194892/194892/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-e-magnet-1m-194894/194894/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantskydd-typ-h-magnet-1m-194895/194895/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Avspärrningsband med stolpe - Väggkasett

Artikelnr 157-639-JY

Artikelnr 157-643-JY

Artikelnr 157-647-JY

Artikelnr 157-873-JY

Färg rem gul/svart gul röd/vit röd

Färg stolpar gul gul röd röd
Beställningsnummer 157-645-JY 157-646-JY 157-647-JY 157-648-JY

Färg gul/svart röd/vit svart/röd/svart svart/silver/svart

Beställningsnummer 157-639-JY 157-640-JY 157-641-JY 157-642-JY

Färg rem röd/vit gul/svart

Färg stolpar röd/vit gul/svart
Beställningsnummer 240-911-JY 240-910-JY
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Avspärrnings- och avståndshållare

Väggkassett WK 230 Bandskarv

Typ WK 230 med svart/gul rem 

Avspärrningsstolpe typ K400

Väggklämma för 
väggmontering 

av inkommande band ur en 
väggkassett eller stolpe

Förbinder 2 band till en 
totallängd på 6 m W Väggkassett för enkel väggmontering, inkl. monteringsmaterial.

 W Försedd med 3 meter band

 W För inomhus- och utomhusbruk
 W Stolpar av aluminium med integrerade, 
självupprullande band (max. 3000 mm långa)

 W Varje stolpe kan placeras fritt och har tre bandfästen.
 W Den robusta plastfoten kan fyllas med sand 
eller fästas i underlaget med den integrerade 
pluggförankringen

 W Totalvikt: 3 kg (ofylld), 13 kg (fylld)
 W Höjd: 985 mm
 W Fot-Ø: 330 mm
 W Stolpens färg röd eller gul

Avspärrningsstolpe med band
 W Funktionellt, stabilt avspärrnings- och ledarsystem av plast
 W fot av plast som kan fyllas med sand, grus osv.
 W snabb att montera och demontera
 W Platsbesparande lagring: Överdelen är enkel att ta bort från golvplattan
 W kontrollerad inmatning av det självupprullande bandet
 W kan användas inom- och utomhus
 W Mått: Höjd 950 mm, bandlängd 3 m, bandbredd 50 mm, golvplattans 
diameter 360 mm

 W endast 1,8 kg vikt (ca 9 kg fylld)

 W Idealisk för upprättande av avspärrningar utan stolpar

https://www.denios.se/vaggkassett-wk-230-med-spannband-gul-svart-157639/157639/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-k400-med-rod-vitt-spannband-av-aluminium-for-inom-och-utomhusbruk-157647/157647/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-k400-med-svart-gult-avsparrningsband-av-aluminium-for-inom-och-utomhusbruk-157645/157645/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-k400-med-gult-spannband-av-aluminium-for-inom-och-utomhusbruk-157646/157646/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-k400-med-rod-vitt-spannband-av-aluminium-for-inom-och-utomhusbruk-157647/157647/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-k400-med-rott-spannband-av-aluminium-for-inom-och-utomhusbruk-157648/157648/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggkassett-wk-230-med-spannband-gul-svart-157639/157639/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggkassett-wk-230-med-spannband-rod-vit-157640/157640/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggkassett-wk-230-med-spannband-svart-rod-svart-157641/157641/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vaggkassett-wk-230-med-spannband-svart-silver-svart-157642/157642/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-med-band-bandlangd-3-m-rod-vit-kan-anvandas-inom-och-utomhus-plast-240911/240911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-med-band-bandlangd-3-m-svart-gul-kan-anvandas-inom-och-utomhus-plast-240910/240910/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Avspärrningsband med stolpe - Väggkasett

Typ 2.6 2.6

Färg rem gul/svart röd/vit
Färg stolpar gul röd
Beställningsnummer 241-383-JY 241-384-JY

Typ 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

Färg rem gul/svart röd/vit gul/svart svart röd Blå svart/röd svart/röd
Färg stolpar gul svart svart svart svart svart svart röd
Beställningsnummer 241-386-JY 241-387-JY 241-389-JY 241-390-JY 241-391-JY 241-394-JY 241-396-JY 241-963-JY

619

6

Typ 8.5 8.5

Färg rem gul/svart röd/vit
Färg stolpar svart svart
Beställningsnummer 241-380-JY 241-382-JY

9 m

BESTÄLL SAMTIDIGT

PROFFSREKOMMENDATION

W Varje stolpe kan placeras fritt och har ytterligare tre bandfästen
W Tillverkad i hög kvalitet, belastningsbar upprullningsmekanism
W Kan användas både inomhus och utomhus
W Olika stolp- och bandfärger
W Bandbredder 50 eller 100 mm, utdragslängder upp till 9 m
W Specialfärger på begäran
W Står stabilt

Avspärrningsstolpe Traffi co

W Bandbredd: 100 mm
W Utdragslängd: 3,80
W Höjd 1000 mm, diameter golvplatta 350 mm
W Golvplatta gjuten, med svart plastbeläggning
W Plaststolpar

W Väggklämma för bandbredd 50 mm, 
Artikelnr 241-397-JY

W Väggklämma för bandbredd 100 mm, 
Artikelnr 241-398-JY

W A 4 stående format skylt, kan placeras 
på typ 8.5,
Artikelnr 241-400-JY

W A4 stående format skylt, kan placeras på 
typ 2.6 och 2.9, Artikelnr 241-399-JY

W Bandbredd: 100 mm
W Utdragslängd 3,80 m
W Höjd 1000 mm, diameter golvplatta 410 mm
W Golvplatta komposit, 100 % återvunnen
W Plaststolpar 

W Bandbredd: 50 mm
W Utdragslängd 9 m
W Stolpar och golvplatta i metall, svart
W Höjd 1000 mm, diameter golvplatta 350 mm

W optiskt tilltalande och dekorativ personledning och avspärrning
W Stödjer personledningen och markerar avspärrningsområden

För beställning ring: 036-39 56 60

Perfekt för stora 
avspärrningar

Bandfärger för typ 2.9

Stora ytor kan spärras av med avspärrningsstolpe typ 8.5

https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-gul-typ-2-6-band-svart-gul-utdragslangd-upp-till-3-80-m-241383/241383/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-rod-typ-2-6-band-rod-vit-utdragslangd-upp-till-3-80-m-241384/241384/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-gul-typ-2-9-band-svart-gul-utdragslangd-upp-till-3-80-m-241386/241386/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-2-9-svart-band-rod-vitt-utdragslangd-upp-till-3-80-241387/241387/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-svart-typ-2-9-band-svart-gul-utdragslangd-upp-till-3-80-m-241389/241389/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-svart-typ-2-9-band-svart-utdragslangd-upp-till-3-80-m-241390/241390/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-svart-typ-2-9-band-rott-utdragslangd-upp-till-3-80-m-241391/241391/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-svart-typ-2-9-band-blatt-utdragslangd-upp-till-3-80-m-241394/241394/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-svart-typ-2-9-band-svart-rod-utdragslangd-upp-till-3-80-m-241396/241396/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-rod-typ-2-9-band-svart-rod-utdragslangd-upp-till-3-80-m-241963/241963/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-svart-typ-8-5-band-svart-gul-utdragslangd-upp-till-9-m-241380/241380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrningsstolpe-traffico-svart-typ-8-5-band-rod-vit-utdragslangd-upp-till-9-m-241382/241382/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Utförande
trekantig, plastfot, betong-

fylld
fyrkantig, fot av hårdgummi rund, plastfot, påfyllningsbar

Beställningsnummer röd/vit 180-245-JY 180-247-JY 180-249-JY
Beställningsnummer gul/svart 180-246-JY 180-248-JY 180-250-JY

Artikelnr 180-243-JY
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Version fot
Bottenkar med grepp, 

stålplåt
Bottenkar utan grepp, 

stålplåt
Rund återvinningsfot, plast, 

15 kg

Utrustning kedjestativ och 
avspärrningspollare 2 kedjeöglor 2 kedjeöglor kåpa med ögla

Beställningsnummer röd/vit 180-251-JY 180-252-JY 180-253-JY
Beställningsnummer gul/svart 236-896-JY 236-897-JY 236-898-JY

Kedjestativ - Avspärrningsanordningar

Kedjestativ med fällbar bottenplatta

6 lätta kedjestativ med bottenplatta

W För utomhus- och inomhusbruk
W Lagras mycket platsbesparande
W 2 inbyggda kedjekrokar
W Finns i röd/vit eller svart/gul
W 4,0 kg tung fotplatta
W Fot svart, 280 x 280 mm

W Leveransomfattning per sats: 6 kedjestativ, 10 m plastkedja samt 
vardera 10 kopplingslänkar och kopplingshakar

W Låg tyngdpunkt för bästa stabilitet
W Kan delvis även användas utomhus 
W Stolpar av plast, Ø 40 mm och höjd 870 mm
W Inkl. lock med inbyggt kedjefäste 
W Tre versioner av fotplattor finns att välja mellan
W Finns i rött/vitt eller gult/svart

W Färg: röd/vit

W Färg: svart/gul
Artikelnr 180-244-JY

Artikelnr 180-243-JY

Tunga kedjestativ med bottenplatta
W Robust, tålig och stabil
W För permanenta och tillfälliga avspärrningar

Avspärrningarna är mycket robusta och kan användas på ett flexibelt sätt. 
Golvkärlen kan fyllas med vatten, grus etc. på plats.

W Finns i rött/vitt eller gult/svart
W Stolpar med golvkar: Plastbelagda, skruvbara och med två öglor för fastsättning av kedja. 

Mått: Ø 60 mm, 1000 mm hög
W Stålstolpar för återvinningsfot: Varmförzinkade och lackerade, lock med ögla för fastsättning 

av kedja (Ø 6 mm). Ø 60 mm, 1000 mm hög. Mått återvinningsfot: Ø 450 mm

W Ställs upp och läggs undan snabbt och flexibelt
W Varningsstolpar med ledad fot och kedja av robust plast för hopfällning 

W Mobilt, enkelt och snabbt
W Perfekt hjälpmedel för alla typer av avspärrningar vid en arbetsplats

https://www.denios.se/kedjestativsats-6-st-870-mm-10-mm-kedja-rod-vit-trekantig-plastfot-betongfylld-180245/180245/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kedjestativsats-6-st-870-mm-10-mm-kedja-rod-vit-fyrkantig-fot-av-hardgummi-180247/180247/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kedjestativsats-6-st-870-mm-10-mm-kedja-rod-vit-rund-plastfot-pafyllningsbar-180249/180249/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kedjestativsats-6-st-870-mm-10-mm-kedja-gul-svart-trekantig-plastfot-betongfylld-180246/180246/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kedjestativsats-6-st-870-mm-10-mm-kedja-gul-svart-fyrkantig-fot-av-hardgummi-180248/180248/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kedjestativsats-6-st-870-mm-10-mm-kedja-gul-svart-rund-plastfot-pafyllningsbar-180250/180250/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tunga-varningsstolpar-kedja-rod-vit-med-golvkar-hojd-1-000-mm-180251/180251/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tunga-varningsstolpar-kedja-rod-vit-golvkar-utan-handtag-hojd-1000-mm-180252/180252/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tunga-varningsstolpar-kedja-rod-vit-atervinningsfot-hojd-1000-mm-180253/180253/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tung-varningsstolpe-med-kedja-svart-gul-kar-med-handtag-hojd-1000-mm-236896/236896/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tung-varningsstolpe-med-kedja-svart-gul-golvkar-utan-handtag-hojd-1000-mm-236897/236897/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/tung-varningsstolpe-med-kedja-svart-gul-atervinningsfot-hojd-1000-mm-236898/236898/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Höjd [mm] 460 760 1000

Utrustning 2 vita ringar 2 vita ringar 2 vita ringar
Beställningsnummer 236-892-JY 236-894-JY 236-895-JY

Artikelnr 236-882-JY Artikelnr 236-879-JY

NYHET

Höjd [mm] 460 760 1000

Utrustning 2 vita ringar 3 vita ringar 4 vita ringar
Beställningsnummer 240-902-JY 240-903-JY 240-904-JY
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Utrustning
1 silverfärgad 

ring
2 silverfärgade 

ringar
2 silverfärgade 

ringar

Höjd [mm] 300 500 750
Egenskap refl ekterande refl ekterande refl ekterande
Beställningsnummer 116-543-JY 116-544-JY 116-545-JY

Utrustning 1 vit ring 2 vita ringar 2 vita ringar

Höjd [mm] 300 500 750
Egenskap lyser dagtid lyser dagtid lyser dagtid
Beställningsnummer 116-540-JY 116-541-JY 116-542-JY

Mobil avspärrning

Pollare överkörbar

Nedfällbar spärrbygel
W Spärrbygel för avspärrning av parkeringsplatser, vägar eller infarter 

för obehöriga personer
W Stabil konstruktion av varmförzinkat stål
W Låg överkörningshöjd, endast 68 mm
W Låsbar med cylinderlås 

(inkl. 2 nycklar)
W Pelare 70 x 50 mm
W Mått: B x H (mm) 

780 x 570, uppfälld

Spärrbygel för ingjutning Spärrbygel för fastskruvning

W Universellt användbar pollare, för t.ex. parkeringsplatser, 
uppställningsplatser eller som vägdelare

W Mycket synliga såväl dag som natt
W För användning inomhus och utomhus
W Hög slitstyrka
W Endelad röd pollare med inbyggd fot för förankring
W Materialblandning av termoplastisk polyuretan
W Mått: Fot Ø 200 mm, cylinder Ø 80 mm

W För användning inomhus och utomhus
W En bajonettlåsning förbinder cylindern med den robusta gummifoten
W Varken fordon eller cylinder skadas vid överkörning
W Komplett, reflekterande pollare av PE
W Mått: Ø fot 270 mm, cylinder Ø 100 mm

Comeback pollare

Trafi kkon

W Tillverkad av PVC
W Extremt tålig och robust
W För intern uppställning, inte avsedd för 

offentliga platser
W Finns i utförande för dagsljus (vita ringar) 

eller med reflexringar (silverfärgade)

W Flexar 360°, överkörningsbar
W Signalröd med reflexband

W Universellt användbar pollare, för t.ex. parkeringsplatser, 
uppställningsplatser eller som vägdelare

W Mycket synliga såväl dag som natt

W För enkel och samtidigt tydlig avspärrning av riskområden

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/pollare-med-1-vit-ring-overkorningsbar-reflekterande-hojd-460-mm-236892/236892/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pollare-med-2-vita-ringar-overkorningsbar-reflekterande-hojd-760-mm-236894/236894/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pollare-med-2-vita-ringar-overkorningsbar-reflekterande-hojd-1000-mm-236895/236895/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/reflexpollare-comeback-h-460-med-2-vita-ringar-overkorningsbar-plast-240902/240902/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/reflexpollare-comeback-h-760-med-3-vita-ringar-overkorningsbar-plast-240903/240903/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/reflexpollare-comeback-h-1000-med-4-vita-ringar-overkorningsbar-plast-240904/240904/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikkon-av-pvc-med-1-vit-ring-reflekterande-hojd-300-mm-116543/116543/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikkon-av-pvc-med-2-vita-ringar-reflekterande-hojd-500-mm-116544/116544/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikkon-av-pvc-med-2-vita-ringar-reflekterande-hojd-750-mm-116545/116545/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikkon-av-pvc-med-1-vit-ring-lyser-dagtid-hojd-300-mm-116540/116540/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikkon-av-pvc-med-2-vita-ringar-sjalvlysande-hojd-500-mm-116541/116541/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikkon-av-pvc-med-2-vita-ringar-sjalvlysande-hojd-750-mm-116542/116542/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ 8

Utvändiga mått B x D x H [mm] 900 x 590 x 50
Beställningsnummer 248-353-JY

Typ 10

Utvändiga mått B x D x H [mm] 10000 x 100 x 30
Beställningsnummer 248-354-JY

Typ G3 S3

Färg gul svart
Utvändiga mått B x D x H [mm] 1200 x 210 x 65 1200 x 210 x 65
Beställningsnummer 248-344-JY 248-345-JY

Typ 100 150

Utvändiga mått B x D x H [mm] 600 x 300 x 100 600 x 360 x 150
Beställningsnummer 248-346-JY 248-347-JY

Typ 12 12 WL 12 WR EZ EN

Utvändiga mått  
B x D x H [mm] 885 x 600 x 75 500 x 600 x 75 500 x 600 x 75 283 x 600 x 75 283 x 600 x 75

Utförande Kabelbrygga med 3 kabelkanaler typ 12 Vinkel vänster Vinkel höger Ändelement tapp Ändelement spår
Beställningsnummer 248-348-JY 248-349-JY 248-350-JY 248-351-JY 248-352-JY

INNOVATION
Artikelnr 248-345-JY

 
Kabelbryggor

Kabelbrygga, bredd 885 mm, med 3 kabelkanaler, för upp till 12 tons axeltryck

Liten kabelbrygga med 3 kabelkanaler

 W 3 kabelkanaler, 2 x 20 mm 
och 1 x 45 mm

 W Återvunnet gummi, botten 
med halkfria gumminoppor, 
greppvänlig yta

 W Tål lastbils- och 
gaffeltruckstrafik. Tål även 
enstaka passager av tunga 
fordon

 W Rekommenderad 
överkörningshastighet: 5 till 
10 km/h

Kabelbrygga med 5 kabelkanaler, 
för upp till 8 ton axellast

 W av vulkaniserad hård specialgummiblandning (återvunnet gummi)
 W Ändlös installation, nettobredd kombinerat: 900 mm
 W 5 kabelkanaler (B x H): 38 x 35 mm
 W inkl. skyddslock och bärhandtag
 W lämplig för bil- och lastbilstrafik. Tung trafik 
ska undvikas

 W Rekommenderad 
överkörningshastighet:  
5 till 10 km/h

Kantstensramp, svart, 
gulreflekterande

 W Optimal säkerhet tack vare gula 
reflexband och profilerad halkfri 
yta. Regnvatten kan rinna ut via 
spåren på undersidan.

 W Hög motståndskraftig tack vare hård specialgummiblandning 
(återvunnet hårdgummi)

 W Signalverkan tack vare gult lock tillverkat av högkvalitativ plast med 
halkfri yta

 W 3 kabelstegar (B x H): 2 kanaler 68 x 50 mm, 1 kanal 55 x 50 mm
 W Överkörningshöjd 75 mm
 W Permanent fixering möjlig tack vare integrerade pluggfästen
 W för problemfri överkörning och skydd av kablar, slangar osv.
 W Ändlös installation, nettobredd kombinerat 885 mm

Kabelbrygga för upprullning, 10 m, 
1 Kabel-/slangkanal Ø 20 mm

 W Rekommenderad överkörningshastighet: 5 till 20 km/h
 W Överkörningshöjd 30 mm, rullängd: 10 000 mm, djup 
100 mm

 W Flexibel, höghållfast gummiblandning med 
profilerad yta för lätt överkörning

 W för problemfri överkörning och skydd av 
kablar, slangar osv.

 W Belastning upp till 40 t

 W för problemfri överkörning och skydd av kablar, slangar osv.

 W utrymmesbesparande, individuellt anpassningsbara
 W Tål lastbils- och gaffeltruckstrafik W Kantstensramp tillverkad av robust hårdgummi

 W barriärfri åtkomst på trottoarer och avsatser

 W För lastbils- och gaffeltruckstrafik, tål även enstaka passager av tunga fordon
 W Rekommenderad överkörningshastighet 5 km/h

 W för problemfri överkörning och skydd av kablar, slangar osv.

https://www.denios.se/kabelbrygga-med-5-kabelkanaler-for-upp-till-8-ton-axellast-typ-8-248353/248353/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kabelbrygga-for-upprullning-10-m-1-kabel-slangkanal-o-20-mm-flexibel-gummiblandning-248354/248354/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/liten-kabelbrygga-gul-atervunnet-gummi-med-3-kabelkanaler-248344/248344/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/liten-kabelbrygga-svart-atervunnet-gummi-med-3-kabelkanaler-248345/248345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantstensramp-gummi-svart-gul-reflekterande-inkl-halkfri-yta-h-100-mm-248346/248346/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kantstensramp-gummi-svart-gul-reflekterande-inkl-halkfri-yta-h-150-mm-248347/248347/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kabelbrygga-b-885-mm-hardgummiblandning-3-kabelkanaler-upp-till-12-t-axeltryck-248348/248348/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vinkel-vanster-for-montering-pa-stor-kabelbrygga-248349/248349/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vinkel-hoger-for-montering-pa-stor-kabelbrygga-248350/248350/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andelement-tapp-for-pabyggnad-pa-stora-kabelbryggor-eller-vinklar-248351/248351/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/andelement-spar-for-pabyggnad-pa-stora-kabelbryggor-eller-vinklar-248352/248352/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/liten-kabelbrygga-svart-atervunnet-gummi-med-3-kabelkanaler-248345/248345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelförklaring upp till 10 km/h upp till 10 km/h upp till 20 km/h upp till 20 km/h

Typ Mellandel Ändelement Mellandel Ändelement
Utvändiga mått B x D x H [mm] 500 x 470 x 75 230 x 470 x 75 500 x 420 x 50 215 x 420 x 50
Vikt [kg] 15 5 8 3
Beställningsnummer gul 165-397-JY 165-400-JY 165-402-JY 165-404-JY
Beställningsnummer svart 165-398-JY 165-401-JY 165-403-JY 165-405-JY

500 mm

500 mm

(420 m
m

)

470 m
m

(215 mm)

230 mm

För slangar / rör upp till Diameter 120 mm Diameter 75 mm

Utvändiga mått B x D x H [mm] 290 x 1010 x 135 300 x 855 x 85
Vikt [kg] 22 12
Beställningsnummer 165-395-JY 236-878-JY
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Beställ samtidigt

 

Slangbryggor

 W Stabilt utförande av massivt specialgummi, 
rivhållfast och brottsäkert

 W Med hjälp av kopplingselement på sidorna kan 
flera slangbryggor sättas ihop för att bilda en 
större yta

10 fästskruvar, 
4 skruvar till varje mellandel 
2 bultar krävs per ändstycke

Artikelnr 165-406-JY

Fartdämparna levereras i 2 monteringsdelar. 
Du bestämmer själv tillåten 
överkörningshastighet (se tabellen).

 W Konstruktion med lång livslängd, tillverkad 
av en speciell plast- / gummiblandning

 W Avrundade avslutningselement på sidorna 
skyddar fotgängare och cyklister

 W 10 monteringsbultar finns som tillbehör

Trafiksäkerhet

Fartdämpare
 W Ökad säkerhet inom ditt område
 W Kan köras över med personbil, lastbil eller 
gaffeltruck

 W Säker överkörning av slangar och kablar
 W Skyddar ledningar och slangar mot skador

Fartdämpare, gul-svart, kan fås i 2 
olika storlekar.

Måtten är för höjd 75 mm, värden inom 
parentes för höjd 50 mm.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/fartdampare-mellandel-gul-overkorningsbar-i-max-10-km-h-75-mm-hog-165397/165397/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fartdampare-andelement-gult-overkorningsbart-i-max-10-km-h-75-mm-hogt-165400/165400/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fartdampare-mellandel-gul-overkorningsbar-i-max-20-km-h-50-mm-hog-165402/165402/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fartdampare-andelement-gult-overkorningsbart-i-max-20-km-h-50-mm-hogt-165404/165404/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fartdampare-mellandel-svart-overkorningsbar-i-max-10-km-h-75-mm-hog-165398/165398/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fartdampare-andelement-svart-overkorningsbart-i-max-10-km-h-75-mm-hogt-165401/165401/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fartdampare-mellandel-svart-overkorningsbar-i-max-20-km-h-50-mm-hog-165403/165403/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fartdampare-andelement-svart-overkorningsbart-i-max-20-km-h-50-mm-hogt-165405/165405/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangbrygga-av-massivgummi-for-slangar-upp-till-o-120-mm-165395/165395/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slangbrygga-for-slangar-kablar-med-upp-till-75-mm-o-svart-med-gula-reflexband-b-300-d-855-mm-236878/236878/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ 400 500 600 800

Diameter utvändigt [mm] 400 500 600 800
Siktavstånd [m] 3 5 7 11
Beställningsnummer 207-508-JY 207-509-JY 207-510-JY 207-512-JY

Typ S4 S6 S8

Utvändiga mått B x H [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800
Siktavstånd max. [m] 6 12 18
Beställningsnummer 271-599-JY 271-600-JY 271-601-JY

Typ G 1 G 2 G 3

Egenskap speglar kantig kantig kantig
Utvändiga mått B x H [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800
Siktavstånd [m] 5 10 15
Beställningsnummer 165-536-JY 165-537-JY 165-538-JY

NYHET
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Typ 300 450 600

Diameter utvändigt 
[mm] 300 450 600

Siktavstånd [m] 3 5 7
Beställningsnummer 207-516-JY 207-517-JY 240-908-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Trafikspegel

Vidvinkelspegel med 
magnethållare

Inspektionsspegel

Industrispegel

Artikelnr 165-541-JY

Artikelnr 207-515-JY

 W Slagtålig och fjäderlätt

Kan på begäran levereras 
med förlängd väggarm, cirka 
550 mm

 W Rund spegel av akrylglas, med kraftfull 
magnetfot

 W För montering på raka, plana stålytor
 W optiskt utmärkt bildåtergivning
 W Vidvinkelverkan för övervakning av större 
områden

 W Inkl. svanhalsfäste (200 mm) för individuellt 
inställbar betraktningsvinkel

 W Kraftig vidvinkelverkan: Rekommenderas för korta 
betraktningsavstånd och medelstort till stort 
övervakningsområde

 W Övervaknings- och kontrollspegel av akrylglas
 W För användning inomhus

 W Idealisk för utrymmen med persontrafik
 W Väggavstånd i normalutförande: ca 250 mm, vid 
förlängd väggarm (tillval) ca 550 mm

 W Inkl. hållare med fäste för plana ytor

Väggarm

 W För övervakning och kontroll av riskfyllda 
områden

 W Idealiskt för fabriker och lagerhallar
 W Av slagtåligt akrylglas med mycket bra 
bildåtergivning

 W Med plastram och gulsvarta varningsränder 
för ökad synlighet och säkerhet

 W Klar att montera (hållaren är inbyggd i 
ramen)

 W För användning inomhus och i skyddade 
områden utomhus

 W Spegeln kan monteras på tvären eller höjden
 W Mått (B x D x H mm): 76 x 270 x 190

 W Utmärkt spegelbild
 W För övervakning av produktionsprocesser, trafiksäkerhet och trafikstyrning
 W Med slagtåligt och slitstarkt SEKURIT-säkerhetsglas
 W Väder- och UV-beständig, vit plastram. Röda reflekterande områden
 W Spegeln kan fästas i alla lägen med hållaren. Klämman är 76 mm i diameter 
(klämma 108 mm i diameter eller klämadapter finns på förfrågan)

Spegel av ABS-plast. Detta gör att den kan 
användas både inomhus och väderskyddat 
utomhus.

Industrispeglarna kan sättas fast på nästan alla raka ytor (väggar, balkar) med den medföljande hållaren. Speglarna kan enkelt ställas in på valfri observationspunkt.

Inspektionsspegel

https://www.denios.se/inspektionsspegel-detektiv-diameter-400-mm-inomhusbruk-av-akrylglas-207508/207508/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/inspektionsspegel-detektiv-diameter-500-mm-inomhusbruk-av-akrylglas-207509/207509/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/inspektionsspegel-detektiv-diameter-600-mm-inomhusbruk-av-akrylglas-207510/207510/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/inspektionsspegel-detektiv-diameter-800-mm-inomhusbruk-av-akrylglas-207512/207512/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-diamond-av-sekurit-sakerhetsglas-400-x-600-mm-271599/271599/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-diamond-av-sekurit-sakerhetsglas-600-x-800-mm-271600/271600/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-diamond-av-sekurit-sakerhetsglas-800-x-1000-mm-271601/271601/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industrispegel-g-1-akrylglas-med-svart-gul-ram-400-x-600-mm-165536/165536/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industrispegel-g-2-akrylglas-svart-gul-ram-600-x-800-mm-165537/165537/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/industrispegel-g-3-akrylglas-svart-gul-ram-800-x-1000-mm-165538/165538/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/vidvinkelspegel-med-magnethallare-typ-300-akrylglas-i-kromram-207516/207516/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


Typ VS 1 VS 2 VS 3

Utvändiga mått B x 
H [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800

Siktavstånd min. [m] 5 10 15
Beställningsnummer 129-681-JY 129-682-JY 129-683-JY
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BESTÄLL SAMTIDIGT

Typ SR 400 SR 600 SR 800

Diameter utvändigt [mm] 400 600 800
Siktavstånd [m] 3 7 11
Beställningsnummer 129-673-JY 129-675-JY 129-677-JY

Typ PS 180-6 PS 180-9 PS 360-6 PS 360-9 PS 360-13

Utförande Väggmontering Väggmontering Takmontering Takmontering Takmontering

Egenskap speglar trevägsspegel, 
180°

trevägsspegel, 
180°

fyrvägsspegel, 
360°

fyrvägsspegel, 
360°

fyrvägsspegel, 
360°

Utvändiga mått B x D x H [mm] 600 x 240 x 320 900 x 250 x 450 – – –
Diameter utvändigt [mm] – – 600 900 1250
Siktavstånd min. [m] 5 7 3 5 8
Beställningsnummer 129-685-JY 129-688-JY 129-689-JY 129-690-JY 129-692-JY

Typ SE 600 SE 800

Utvändiga mått B x H [mm] 600 x 400 800 x 600
Siktavstånd min. [m] 5 8
Beställningsnummer 129-678-JY 129-680-JY
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BESTÄLL SAMTIDIGT

För beställning ring: 036-39 56 60

Trafikspegel

Trafikspegel, panorama

Trafikspegel

 W Kedjesats för typ 
PS 360, för att 
hänga en spegel på 
upp till 4 meter
Artikelnr 129-684-JY

Väggarm för spegeltyper SE och 
VS, väggavstånd ca 500 mm , 
Artikelnr 129-671-JY

 W Idealisk för säkring av vägar som trafikeras av 
gaffeltruckar inomhus

 W Säkerhetsspegel av akrylglas

 W För inom- och utomhusbruk
 W Med välvd spegelyta
 W Höljet är vattentätt, förseglat och 
UV-behandlat

 W Som standard med rörklämma (Ø 76 mm) för 
fastsättning

 W För övervakning och kontroll av riskfyllda 
områden

Vidvinkelspegel för inom- 
och utomhusbruk

 W Rund spegel av stöttåligt akrylglas
 W För övervakning och kontroll av riskfyllda 
områden

 W Idealisk för övervakning av 
passeringsområden

 W Med väggfäste

Rörstolpe, varmförzinkad, för 
spegeltyp SE och VS, höjd 
3000, Ø 76 mm 

Rörstolpe, varmförzinkad, 
för spegeltyp SE och VS, 
höjd 4000, Ø 76 mm 

Artikelnr 129-669-JY

 W För övervakning och kontroll av 
riskfyllda områden

 W Idealisk för övervakning av 
passeringsområden

 W Rund spegel av stöttåligt 
akrylglas

 W Med väggfäste

Artikelnr 129-670-JY

 W Trafikspegel av akrylglas i högsta 
kvalitet

Panoramaspegel typ PS 360 för takmontering. (Kedjeset finns att få som tillval)

Trafikspegel typ VS

https://www.denios.se/trafikspegel-vs-1-av-akrylglas-400-x-600-mm-129681/129681/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-vs-2-av-akrylglas-600-x-800-mm-129682/129682/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-vs-3-av-akrylglas-800-x-1000-mm-129683/129683/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-vidvinkel-sr-400-for-inom-och-utomhusbruk-av-specialplast-rund-129673/129673/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-vidvinkel-sr-600-for-inom-och-utomhusbruk-av-specialplast-rund-129675/129675/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-vidvinkel-sr-800-for-inom-och-utomhusbruk-av-specialplast-rund-129677/129677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-panorama-ps-180-6-av-akrylglas-180-for-vaggmontering-129685/129685/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-panorama-ps-180-9-av-akrylglas-180-for-vaggmontering-129688/129688/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-panorama-ps-360-6-av-akrylglas-360-for-takmontering-129689/129689/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-panorama-ps-360-9-av-akrylglas-360-for-takmontering-129690/129690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-panorama-ps-360-13-av-akrylglas-360-for-takmontering-129692/129692/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-vidvinkel-se-600-for-inom-och-utomhusbruk-av-specialplast-ratvinklig-129678/129678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/trafikspegel-vidvinkel-se-800-for-inom-och-utomhusbruk-av-specialplast-ratvinklig-129680/129680/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 241-934-JY

Färg motsvarar i ca Beställningsnummer

vit RAL 9016 241-923-JY
gul RAL 1023 241-924-JY
röd RAL 3020 241-925-JY
Blå RAL 5017 241-926-JY
Grön RAL 6024 241-927-JY
orange RAL 2009 241-928-JY
svart RAL 9017 241-929-JY
grå RAL 7045 241-930-JY
gul fluorescerande 241-931-JY
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Utförande Underlagsreparation Fogreparation

Beställningsnummer 233-418-JY 240-909-JY

Underlagsreparation
 W Reparationsblandning för tre olika underlag: Betong (gjut-)asfalt och 
golv. För reparation av ojämnheter, hål och grova sprickor.

 W Fritt modellerbar, enkel att hantera
 W Åtgång: Ca 9 kg/m² (vid 6 mm skikttjocklek)
 W Förpackning: 17,5 kg, varav 5 kg 
bindemedel och 12,5 kg kvartssand 
(aktivator).

 W Mycket slitstark, lång livslängd
 W Kan köras över efter några minuter 
(20 till 30 minuter vid + 20°C)

 W Neutral, mörk färg  
(RAL 7021)

Fogreparation

Underlagsreparation

Markbearbetning

Linjemärkningsmaskin Easyline EdgeLinjemarkeringsfärg Easyline

 W Droppar inte.
 W Ingen förorening av anordningen
 W Linjebredder 50, 75 och 100 mm
 W minimal spraydimma tack vare globalt patenterat batteridrivet 
luftflödesssystem (batteri medföljer)

 W Kan även drivas utan batteri
 W justerbara hjul möjliggör märkning längs en vägg eller hylla

 W Epoxihartsfärg med hög opacitet
 W Finns i flera olika färger. Svart och grå, lämplig 
för att måla över befintliga liner

 W Sprayburk med 750 ml
 W UV-beständig
 W mycket effektiv och hög hålfasthet
 W Leverans i förpackning om 6 st sprayburkar

 W Slitstark med lång livslängd
 W Enkel applikation

 W För snabb och hållbar fyllning av fogar, djupa sprickor 
eller hål. Kan belastas redan efter 60 minuter (vid +20 °C)

 W För olika underlag som betong, asfalt och golv
 W Åtgång: 2 kg/m² vid fogar på 20 x 50 mm  
(fogbredd minst 5 mm)

 W Förpackning: 5 kg elastisk harts och 0,2 kg härdare
 W Tål stor mekanisk belastning och är självglättande
 W UV- och väderbeständig, fri från lösningsmedel
 W Permanent elastisk, förebygger spänningssprickor
 W Neutral, mörk färg (RAL 7021)
 W För fogbredder från 5 mm

 W Linjer med skarpa kanter
 W Ingen limning krävs.

Fogreparation

 W torktid endast 10 minuter
 W för inom- och utomhusbruk

Linjemarkeringssystem Easyline, levereras inkl. stöttålig transport- och lagerbox

https://www.denios.se/linjemarkeringsfarg-easyline-vit-liknar-ral-9016-750-ml-241923/241923/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/linjemarkeringsfarg-easyline-gul-liknar-ral-1023-750-ml-241924/241924/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/linjemarkeringsfarg-easyline-rod-liknar-ral-3020-750-ml-241925/241925/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/linjemarkeringsfarg-easyline-bla-liknar-ral-5017-750-ml-241926/241926/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/linjemarkeringsfarg-easyline-gron-liknar-ral-6024-750-ml-241927/241927/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/linjemarkeringsfarg-easyline-orange-liknar-ral-2009-750-ml-241928/241928/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/linjemarkeringsfarg-easyline-svart-liknar-ral-9017-750-ml-241929/241929/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/linjemarkeringsfarg-easyline-gra-liknar-ral-7045-750-ml-241930/241930/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/linjemarkeringsfarg-easyline-edge-specialfarg-fluorescerande-gul-750-ml-241931/241931/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/restore-golvreparation-belastningsbar-tvakomponentsmix-for-alla-typer-av-golv-233418/233418/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/fogreparation-restore-tvakomponents-blandning-5-kg-elastiskt-harts-0-2-kg-hardare-240909/240909/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ Safe Step 50 Safe Step 100 Safe Step 200 Safe Step 500 SF

Beställningsnummer grå 241-834-JY 137-267-JY 137-271-JY 137-276-JY
Beställningsnummer gul – 137-268-JY 137-273-JY –

Färg 1 svart
transpa-

rent
neongul

Beställningsnummer Rullbredd 25 mm 137-290-JY – –
Beställningsnummer Rullbredd 50 mm 137-291-JY 137-296-JY 137-298-JY
Beställningsnummer Rullbredd 100 mm 137-294-JY – –
Beställningsnummer Rullbredd 150 mm 137-295-JY – –

Färg svart / gul fl uorescerande

Beställningsnummer 
Rullbredd 50 mm 137-299-JY 137-300-JY
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Typ 400

Beställningsnummer 241-838-JY

BESTÄLL SAMTIDIGT

Markbearbetning

W Halksäker profil för förebyggande av halkolyckor på platser där god 
kemikaliebeständighet krävs

W Fäster på metall-, betong, och träytor
W Enkel att applicera med hård rulle eller spatel
W Kan beträdas efter 12 timmar, fullt belastningsbar efter 72 timmar
W Täcker cirka 4 m² per 5-litershink, Safe Step 50 ca 13 m²

Användningsexempel typ Safe Step 
500 SF

Halksäkra, självhäftande band

W Självhäftande band, särskilt snabb och effektiv 
lösning vid halkproblem och hala ytor

W För universalanvändning, lätt att lägga
W Ingen snubblingsrisk, goda gångegenskaper 
W Rullängd: 18,25 meter

W Halkskyddsspray 
transparent

W Hållbarhet upp 
till 6 månader 
beroende på 
användning

W Innehållet räcker till: 1,5-2 m² per 
400 ml aerosol

W Gäller vid temperaturer mellan 
5-30 °C

W 12 sprayburkar i en 
förpackningsenhet

W kan användas direkt

Safe Step 
Halkskyddsspray

Safe Step 500 SFSafe Step 200

Safe Step 100
W Enkomponentsystem, rester kan 

sparas till återanvändning
W För fotgängare och lätt 

fordonstrafik, för att förhindra 
halkolyckor på trappor och 
gångvägar

W Halksäker profil

W Förhindra halkolyckor vid 
lastkajer, fordonsramper och 
andra områden med intensiv 
fordonstrafik

W Beläggningen består av två 
komponenter och måste läggas ut 
inom fyra timmar

W Halksäker profil

Safe Step 50®

W Halksäker golvbeläggning
W för universalanvändning
W Halksäker profil, testad och godkänd

W Lösningsmedelsfri
W Lämplig för användning inom 

livsmedelsindustrin
W Halksäker epoxid-golvbeläggning 

som består av två komponenter
W Halksäker profil

- 0,75 liter (för 3–4,2 m²), 
Artikelnr 137-280-JY

- 0,75 liter (för 6,4 m²), 
Artikelnr 137-282-JY

Artikelnr 137-284-JY

Artikelnr 137-285-JY

Grundning för metallytor

Grundning för betong- och 
trägolv

Påstrykningsroller hård, 6 st

Rullhandtag

W Beständig mot vatten, olja samt rengörings- och lösningsmedel

W Beläggning för stora påfrestningar, resistent mot syror, lut, 
lösningsmedel, bensin, oljor och saltvatten

W Testad av yrkesförbundet  försedd med certifikat

Fogreparation

Utförande svart självlysande svart/gul

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/halkskyddsbelaggning-safe-step-50-for-golv-5-liter-gra-241834/241834/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsbelaggning-safe-step-100-for-golv-5-liter-gra-137267/137267/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsbelaggning-safe-step-200-tal-trafik-5-liter-gra-137271/137271/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsbelaggning-safe-step-500-sf-kemikaliebestandig-5-liter-gra-137276/137276/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsbelaggning-safe-step-100-for-golv-5-liter-gul-137268/137268/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsbelaggning-safe-step-200-tal-trafik-5-liter-gul-137273/137273/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddstejp-bredd-50-mm-svart-gul-137299/137299/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddstejp-bredd-50-mm-sjalvlysande-137300/137300/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsspray-transparent-for-ca-1-5-2-kvm-241838/241838/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Artikelnr 137-114-JY

Färg vit gul Blå röd Grön orange gul/svart röd/vit

Beställningsnummer Bredd [mm]: 50 137-132-JY 137-133-JY 137-134-JY 137-135-JY 137-136-JY 137-137-JY 157-694-JY 157-695-JY
Beställningsnummer Bredd [mm]: 75 137-138-JY 137-139-JY 137-140-JY 137-141-JY 137-142-JY 137-143-JY 152-341-JY 157-696-JY

W för enkel och ekonomisk märkning av utrymningsvägar, riskzoner, 
körbanor och transportvägar, lagerplatser samt in- och utgångar
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www.denios.se/shop

Golvmarkering

Golvmarkeringsband

Golvmarkeringsmaskin

W För exakt, prydlig och ekonomisk märkning av vägar, körbanor och andra 
avgränsningar inom verksamheten

W Ergonomisk, stabil och fristående apparat för märkning av golv med 
golvmarkeringsband

W En skärkniv ingår i leveransen, golvmarkeringsband finns som tillbehör
W passar för bandbredd 50 och 75 mm

W Avsedda för internt bruk
W Temperaturbeständiga upp till 80 °C
W Rullängd 33 m
W Levereras i förpackningar om 2 eller 6 rullar (ett paket = 2 rullar)
W 2 rullbredder 50 och 75 mm

Golvmarkeringsbandet av vinyl kan enkelt avlägsnas 
från de flesta underlag och lämpar sig därför särskilt 
väl för användning under korta eller mellanlånga 
perioder. Det kan även användas för längre perioder i 
utrymmen som används mer sällan.

Golvmarkeringsbanden kan fås i 8 olika 
färgkombinationer och 2 rullbredder.

Golvmarkeringsmaskin 
(utan golvmarkeringsband)

https://www.denios.se/markeringstejp-50-mm-brett-vitt-2-rullar-137132/137132/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-50-mm-brett-gul-2-rullar-137133/137133/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-50-mm-brett-bla-2-rullar-137134/137134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-50-mm-bred-rod-2-rullar-137135/137135/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-50-mm-bred-gron-2-rullar-137136/137136/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-50-mm-bred-orange-2-rullar-137137/137137/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-50-mm-brett-gult-svart-2-rullar-157694/157694/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-50-mm-bred-rod-vit-2-rullar-157695/157695/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-75-mm-bred-vit-2-rullar-137138/137138/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-75-mm-bred-gul-2-rullar-137139/137139/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-75-mm-bred-bla-2-rullar-137140/137140/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-75-mm-bred-rod-2-rullar-137141/137141/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-75-mm-bred-gron-2-rullar-137142/137142/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-75-mm-bred-orange-2-rullar-137143/137143/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-75-mm-brett-gult-svart-2-rullar-152341/152341/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringstejp-75-mm-bred-rod-vit-2-rullar-157696/157696/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ SCHABLONSATS 150 MM Schablonensatz 300 mm

Beställningsnummer 137-177-JY 137-178-JY

Artikelnr 137-164-JY

Färg vit gul orange röd Grön Blå grå svart

Beställningsnummer 137-169-JY 137-170-JY 147-028-JY 137-172-JY 137-173-JY 137-174-JY 137-175-JY 137-176-JY

Artikelnr 137-165-JY

Artikelnr 137-163-JY

W Reptålig och kemikaliebeständig

629
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Innehåller pilar och linjer, 
alfabetets bokstäver och 
siffrorna 0 till 9 i slitstark plast 
i två teckenstorlekar: 150 eller 
300 mm

Schablonsatser Manuell markeringsapparat
Handmarkör, särskilt lämplig för markering med schabloner. 
Tack vare tvåhandstekniken är handmarkören exakt och 
målsäker att manövrera. (färgburk medföljer inte)

Enkel, exakt och hållbar markering av trafikvägar, parkeringsytor, 
lagerplatser, riskzoner och en mängd andra områden. Underhållsfri 
och enkel användning. Rengöring efter färgbyte behövs inte. 
Färgburkar ingår inte i leveransen.

Två maskiner i en! Den körbara markeringsmaskinen kan snabbt och 
enkelt byggas om från en fyrhjulsmaskin (lämpar sig särskilt för markering 
av långa linjer) till en tvåhjulsmaskin för rak markering tätt intill väggar, 
hyllor, maskiner etc. Linjebredden är inställningsbar.

Golvmarkeringsmaskin 
typ 100, för 2 burkar 
markeringsfärg.

Golvmarkeringsmaskin typ 50, för 1 burk 
markeringsfärg

Golvmarkeringsmaskin 
typ 50, för 1 burk 
markeringsfärg

Märkfärg Proline

W Handspray för snabba markeringar
W Finns som stor burk à 750 ml eller förpackning om 6 burkar
W Beroende på underlaget är det möjligt att göra en markering på mellan 50 och 90 m 

med en linjebredd på 50 mm
W Snabbtorkande – kan beträdas efter bara några minuter
W Fäster på praktiskt taget alla ytor, t.ex. betong, asfalt, tjära, metall eller klinkers
W Finns i olika färger (grå och svart lämpliga för att täcka befintliga linjer)

W Finns i 2 storlekar: Typ 50 för 
linjebredder från 50 till 75 mm, 
typ 100 för linjebredder från 
100 till 130 mm

Golvmarkeringsmaskin typ 100, 
för 2 burkar markeringsfärg

Tillämpningsexempel som enhet med 
2 hjul.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/schablonsats-teckenhojd-150-mm-137177/137177/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/schablonsats-teckenhojd-300-mm-137178/137178/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringsfarg-burk-750-ml-vit-137169/137169/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringsfarg-burk-750-ml-gul-137170/137170/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringsfarg-burk-750-ml-orange-147028/147028/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringsfarg-burk-750-ml-rod-137172/137172/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringsfarg-burk-750-ml-gron-137173/137173/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringsfarg-burk-750-ml-bla-137174/137174/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringsfarg-burk-750-ml-gra-137175/137175/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/markeringsfarg-burk-750-ml-svart-137176/137176/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Färg svart grå gul Blå röd transparent

Beställningsnummer Rullbredd 19 mm* 263-629-JY 263-709-JY 263-658-JY 263-733-JY 263-757-JY 263-682-JY
Beställningsnummer Rullbredd 25 mm* 263-631-JY 263-711-JY 263-660-JY 263-734-JY 263-759-JY 263-684-JY
Beställningsnummer Rullbredd 50 mm* 263-633-JY 263-713-JY 263-662-JY 263-736-JY 263-761-JY 263-686-JY
Beställningsnummer Rullbredd 75 mm* 263-635-JY 263-715-JY 263-664-JY 263-738-JY 263-763-JY 263-688-JY
Beställningsnummer Rullbredd 100 mm* 263-637-JY 263-717-JY 263-666-JY 263-741-JY 263-765-JY 263-691-JY
Beställningsnummer Rullbredd 150 mm* 263-639-JY 263-719-JY 263-668-JY 263-743-JY 263-767-JY 263-693-JY

*1 rulle, 18,3 m

Färg gul/svart röd/vit

Beställningsnummer Rullbredd 25 mm* 263-909-JY 263-933-JY
Beställningsnummer Rullbredd 50 mm* 263-911-JY 263-935-JY
Beställningsnummer Rullbredd 75 mm* 263-913-JY 263-937-JY
Beställningsnummer Rullbredd 100 mm* 263-915-JY 263-939-JY
Beställningsnummer Rullbredd 150 mm* 263-917-JY 263-940-JY

*1 rulle, 18,3 m

Halkskyddsbeläggningar

www.denios.se/shop

m2-halkskydd™ varningsmarkering

Den universella beläggningen för nästan varje underlag. 
Passar mycket bra som halksäkra golvmarkeringar i 
verkstäder, fabrikshallar och lagerhallar. Kan levereras 
på rulle i olika bredder. 

m2-halkskydd™ Universal

W Sitter fast permanent tack vare akryllim, självhäftande baksida 
med avdragbar folie som skydd för limskiktet

W Kan användas på nästan alla underlag, grundning 
rekommenderas på betong, trä och asfalt 

W Hög nötningshållfasthet (ca 1 miljon steg)
W UV-stabil, med hög rivstyrka och tål körning med gaffeltruck, 

enkel rengöring
W Tål att gå på direkt, slitstark 6-8 timmar efter limning, maximal 

limstyrka efter 72 timmar
W Passar inomhus och utomhus, för genomsnittliga till stora 

påfrestningar
W Fäster bra på släta, fuktiga eller olje- resp. fettinsmorda underlag

Halkskyddsyta med korn av aluminiumoxid, mycket bra 
halkskydd R 13. För snabb eliminering och markering av 
riskområden

Markering av riskområden och halkskydd i en enda produkt.

W Förhindra halkolyckor och påföljande kostnader. Idealisk för t.ex. ingångar, 
passager, trappor, backar och ramper

W Halksäker golvmarkering för verkstäder, produktionsrutrymmen och 
lagerhallar m.m.

W Varning för varaktiga, tillfälliga eller speciella riskområden
W Massiv produkt (inget laminat)
W Sitter fast permanent tack vare akryllim, självhäftande baksida med 

avdragbar folie som skydd för limskiktet
W Kan användas på nästan alla underlag, grundning rekommenderas på 

betong, trä och asfalt
W UV-stabil, med hög rivstyrka och tål körning med gaffeltruck, enkel rengöring

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

Aluminiumoxid kornstorlek 60

Aluminiumoxid kornstorlek 60

https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-svart-rulle-19-mm-x-18-3-m-263629/263629/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gratt-rulle-19-mm-x-18-3-m-263709/263709/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gult-rulle-19-mm-x-18-3-m-263658/263658/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-blatt-rulle-19-mm-x-18-3-m-263733/263733/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-rott-rulle-19-mm-x-18-3-m-263757/263757/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-transparent-rulle-19-mm-x-18-3-m-263682/263682/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-svart-rulle-25-mm-x-18-3-m-263631/263631/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gratt-rulle-25-mm-x-18-3-m-263711/263711/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gult-rulle-25-mm-x-18-3-m-263660/263660/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-blatt-rulle-25-mm-x-18-3-m-263734/263734/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-rott-rulle-25-mm-x-18-3-m-263759/263759/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-transparent-rulle-25-mm-x-18-3-m-263684/263684/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-svart-rulle-50-mm-x-18-3-m-263633/263633/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gratt-rulle-50-mm-x-18-3-m-263713/263713/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gult-rulle-50-mm-x-18-3-m-263662/263662/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-blatt-rulle-50-mm-x-18-3-m-263736/263736/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-rott-rulle-50-mm-x-18-3-m-263761/263761/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-transparent-rulle-50-mm-x-18-3-m-263686/263686/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-svart-rulle-75-mm-x-18-3-m-263635/263635/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gratt-rulle-75-mm-x-18-3-m-263715/263715/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gult-rulle-75-mm-x-18-3-m-263664/263664/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-blatt-rulle-75-mm-x-18-3-m-263738/263738/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-rott-rulle-75-mm-x-18-3-m-263763/263763/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-transparent-rulle-75-mm-x-18-3-m-263688/263688/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-svart-rulle-100-mm-x-18-3-m-263637/263637/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gratt-rulle-100-mm-x-18-3-m-263717/263717/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gult-rulle-100-mm-x-18-3-m-263666/263666/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-blatt-rulle-100-mm-x-18-3-m-263741/263741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-rott-rulle-100-mm-x-18-3-m-263765/263765/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-transparent-rulle-100-mm-x-18-3-m-263691/263691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-svart-rulle-150-mm-x-18-3-m-263639/263639/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gratt-rulle-150-mm-x-18-3-m-263719/263719/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-gult-rulle-150-mm-x-18-3-m-263668/263668/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-blatt-rulle-150-mm-x-18-3-m-263743/263743/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-rott-rulle-150-mm-x-18-3-m-263767/263767/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-universal-transparent-rulle-150-mm-x-18-3-m-263693/263693/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-varningsmarkering-svart-gult-rulle-25-mm-x-18-3-m-263909/263909/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-varningsmarkering-rott-vitt-rulle-25-mm-x-18-3-m-263933/263933/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-varningsmarkering-svart-gult-rulle-50-mm-x-18-3-m-263911/263911/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-varningsmarkering-rott-vitt-rulle-50-mm-x-18-3-m-263935/263935/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-varningsmarkering-svart-gult-rulle-75-mm-x-18-3-m-263913/263913/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-varningsmarkering-rott-vitt-rulle-75-mm-x-18-3-m-263937/263937/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-varningsmarkering-svart-gult-rulle-100-mm-x-18-3-m-263915/263915/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-varningsmarkering-rott-vitt-rulle-100-mm-x-18-3-m-263939/263939/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-varningsmarkering-svart-gult-rulle-150-mm-x-18-3-m-263917/263917/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-varningsmarkering-rott-vitt-rulle-150-mm-x-18-3-m-263940/263940/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Färg gul

Beställningsnummer Rullbredd 25 mm* 264-257-JY
Beställningsnummer Rullbredd 50 mm* 264-258-JY
Beställningsnummer Rullbredd 100 mm* 264-259-JY
Beställningsnummer Rullbredd 150 mm* 264-260-JY

*1 rulle, 18,3 m

Färg svart gul gul/svart

Beställningsnummer Rullbredd 25 mm* 264-194-JY 264-212-JY 264-223-JY
Beställningsnummer Rullbredd 50 mm* 264-196-JY 264-213-JY 264-224-JY
Beställningsnummer Rullbredd 100 mm* 264-198-JY 264-214-JY 264-225-JY
Beställningsnummer Rullbredd 150 mm* 264-200-JY 264-215-JY 264-226-JY

*1 rulle, 18,3 m

Färg gul/svart röd/vit blå/vit

Beställningsnummer 264-070-JY 264-075-JY 264-083-JY

Halkskyddsbeläggningar

www.denios.se/shop

Med tydlig, hållbar tryckt bild och 
halksäker yta (kornstorlek 60). Kan 
levereras som varningssymbol 
(triangel med sidan 600 mm) och 
förbuds-/påbudssymbol (cirkel med 
diametern 400 mm)

Stora golvmarkeringssymboler

m2-halkskydd™ Public 46
W Hög nötningshållfasthet (ca 1 miljon steg)
W Lång varaktigt hög signalverkan
W Förhindra halkolyckor och påföljande kostnader. Idealisk för t.ex. 

ingångar, passager, trappor, backar och ramper
W Sitter fast permanent tack vare akryllim, självhäftande baksida 

med avdragbar folie som skydd för limskiktet
W Kan användas på nästan alla underlag, grundning 

rekommenderas på betong, trä och asfalt
W UV-stabil, med hög rivstyrka och tål körning med gaffeltruck, 

enkel rengöring
W Halksäker golvmarkering för verkstäder, produktionsrutrymmen 

och lagerhallar m.m.

W Förhindra halkolyckor och påföljande kostnader. Idealisk för 
t.ex. ingångar, passager, trappor, backar och ramper

W Halksäker golvmarkering för verkstäder, produktionsrutrymmen 
och lagerhallar m.m.

W Även lämplig för kantning

m2-halkskydd™ formbart
Den flexibla aluminiumbaksidan anpassar sig mycket väl 
till underlagets struktur, t.ex. räfflad och korrugerad plåt 
samt tårplåt.

För de högsta kraven hittar du modellerna "Extra stark och Extra stark 
formbar" i vår shop (aluminiumoxid kornstorlek 24)

Fler modeller hittar du 
online i shopen!

Aluminiumoxid kornstorlek 46

Varning gaff eltruck För fotgängareFörbjudet för fotgängare 

Aluminiumoxid kornstorlek 60

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/m2-halkskydd-public-46-gult-rulle-25-mm-x-18-3-m-264257/264257/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-public-46-gult-rulle-50-mm-x-18-3-m-264258/264258/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-public-46-gult-rulle-100-mm-x-18-3-m-264259/264259/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/m2-halkskydd-public-46-gult-rulle-150-mm-x-18-3-m-264260/264260/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=264194
https://www.denios.se/search?query=264212
https://www.denios.se/search?query=264223
https://www.denios.se/search?query=264196
https://www.denios.se/search?query=264213
https://www.denios.se/search?query=264224
https://www.denios.se/search?query=264198
https://www.denios.se/search?query=264214
https://www.denios.se/search?query=264225
https://www.denios.se/search?query=264200
https://www.denios.se/search?query=264215
https://www.denios.se/search?query=264226
https://www.denios.se/search?query=264070
https://www.denios.se/search?query=264075
https://www.denios.se/search?query=264083
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www.denios.se/shop

Typ Universal Universal Universal Universal

Bredd [mm] 25 50 100 150
Beställningsnummer svart 180-134-JY 180-135-JY 180-136-JY 180-137-JY
Beställningsnummer gul – 180-138-JY – –
Beställningsnummer transparent – 180-139-JY – –

Typ Extra stark Extra stark

Bredd [mm] 50 100
Beställningsnummer svart 180-140-JY 180-141-JY

Typ Formbar Formbar

Bredd [mm] 50 100
Beställningsnummer svart 180-142-JY 180-143-JY

Halkskyddsbeläggningar

3M Safety-Walk™ halkskydd - Det avgörande STEGET för säkerhet
W Beständig mot vatten, olja samt rengörings- och lösningsmedel
W UV-beständig, tål hög belastning och har lång livslängd
W För universalanvändning, lätt att lägga
W Ingen snubblingsrisk, goda gångegenskaper 
W Kan användas inom- och utomhus i -30° C till 70° C
W Självhäftande på ena sidan med god vidhäftning mot underlaget
W Rullängd: 18,25 meter

W Universellt utförande: Halkskyddande mineraliska korn inbäddade i en 
seg, slitstark polymer och fäster med en tjock, dimensionsstabil plastfilm

3M Safety-Walk™ Universal

W Extra kraftigt utförande: halkskyddande mineraliska korn inbäddade i en 
seg, slitstark polymer och fäst med en tjock, dimensionsstabil plastfilm

3M Safety-Walk™ Extra stark

W Formbart utförande: Halkskyddande mineraliska korn inbäddade i en seg, 
slitstark polymer och fäst med en mjuk aluminiumfolie

3M Safety-Walk™ Formbar

W 3M Safety-Walk™ halkskyddsbeläggningar ger utmärkt halkskydd 
och överensstämmer med europeiska och nationella riktlinjer

W Bättre säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och på alla vägar
W Speciellt utvecklad som en snabb och effektiv lösning på problem 

som orsakas av hala ytor

Tillämpning: Den vanligast förekommande Safety-Walk-typen för alla blanka ytor 
t.ex. trappor, stegar, gångar, tillverknings- och lagerutrymmen, ramper, gångytor på 
maskiner etc.

Tillämpning: Överallt där man, trots höga påfrestningar och kraftig nedsmutsning, 
behöver en ständigt eff ektiv halkdämpning, t.ex. inom jord- och skogsbruk, vid 
vägarbeten och olika typer av byggprojekt, på lastbilar, traktorer, byggfordon, kranar, 
byggmaskiner etc.

Tillämpning: Idealisk glidsäker beläggning för alla ojämna, böjda, 
vinklade eller profi lerade ytor som t.ex. durk- och tårplåtar, stålstegar 
och ståltrappor, ståytor och uppgångar på maskiner och fordon etc.

https://www.denios.se/halkskyddstejp-safety-walk-universal-rulle-2-5-cm-x-18-3-m-svart-180134/180134/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddstejp-safety-walk-universal-rulle-5-cm-x-18-3-m-svart-180135/180135/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddstejp-safety-walk-universal-rulle-10-cm-x-18-3-m-svart-180136/180136/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddstejp-safety-walk-universal-rulle-15-cm-x-18-3-m-svart-180137/180137/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsband-safety-walk-universal-rulle-5-cm-x-18-3-m-gul-180138/180138/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsband-safety-walk-universal-rulle-5-cm-x-18-3-m-transparent-180139/180139/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsband-safety-walk-extra-starkt-rulle-5-cm-x-18-3-m-svart-180140/180140/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsband-safety-walk-extra-starkt-rulle-10-cm-x-18-3-m-svart-180141/180141/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsband-safety-walk-formbart-rulle-5-cm-x-18-3-m-svart-180142/180142/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsband-safety-walk-formbart-rulle-10-cm-x-18-3-m-svart-180143/180143/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Mycket bra halkskydd R 13 enl. BGR 181

Förhindrar halkolyckor och påföljande kostnader. Perfekta för t.ex. entrér, passager, trappor och ramper

Halkskyddsplattor av glasfiberförstärkt specialplast

Färg svart gul grå beige svart gul grå beige

Utvändiga mått B x D x H (mm) 750 x 1000 x 4 750 x 1000 x 4 750 x 1000 x 4 750 x 1000 x 4 750 x 1000 x 5 750 x 1000 x 5 750 x 1000 x 5 750 x 1000 x 5
Kornstorlek Kornstorlek 46 Kornstorlek 46 Kornstorlek 46 Kornstorlek 46 Kornstorlek 12 Kornstorlek 12 Kornstorlek 12 Kornstorlek 12
Beställningsnummer 264-435-JY 264-436-JY 264-437-JY 264-438-JY 264-439-JY 264-440-JY 264-441-JY 264-442-JY

Utvändiga mått  
B x D x H (mm)

600 x 230 x 30 800 x 230 x 30 1000 x 230 x 30 2500 x 230 x 30

Färg gul/svart gul/svart gul/svart gul/svart
Kornstorlek Kornstorlek 12 Kornstorlek 12 Kornstorlek 12 Kornstorlek 12
Beställningsnummer 264-463-JY 264-464-JY 264-465-JY 264-466-JY

Utvändiga mått B x D x H (mm) 600 x 230 x 30 800 x 230 x 30 1000 x 230 x 30 2500 x 230 x 30

Färg gul gul gul gul
Kornstorlek Kornstorlek 12 Kornstorlek 12 Kornstorlek 12 Kornstorlek 12
Beställningsnummer 264-459-JY 264-460-JY 264-461-JY 264-462-JY

 W Förhindra halkolyckor och påföljande kostnader. Idealisk för t.ex. ingångar, 
passager, trappor, backar och ramper

 W För snabb eliminering och markering av riskområden
 W Halksäker golvmarkering för verkstäder, produktionsrutrymmen och 
lagerhallar m.m.

 W Med m2-halkskyddsbeläggning™
 W Skruvas eller limmas fast. Alla produkter av glasfiberförstärkt specialplast 
kan skäras till med ett diamantsågblad. Andra format finns på förfrågan

 W Alla produkter av glasfiberförstärkt specialplast kan enkelt skäras till med 
ett diamantsågblad

 W Mycket hög hållfasthet (ca 5 miljoner steg)
 W UV-stabil, korrosionsbeständig, icke ledande
 W Fäster bra på släta, fuktiga eller olje- resp. fettinsmorda underlag
 W Kan belastas direkt, robust och starkt material med låg ytvikt
 W Passar inomhus och utomhus

Halkskyddsplattor av 
glasfiberförstärkt specialplast

Halkskyddsplattor av 
glasfiberförstärkt specialplast

Halkskyddsbeläggningar

För beställning ring: 036-39 56 60

Surfa in på vår hemsida och 
upptäck fler produktfavoriter!

www.denios.se/shop

https://www.denios.se/halkskyddsplatta-glasfiberforstarkt-specialplast-medium-svart-750-x-1000-mm-264435/264435/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsplatta-glasfiberforstarkt-specialplast-medium-gul-750-x-1000-mm-264436/264436/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsplatta-glasfiberforstarkt-specialplast-medium-gra-750-x-1000-mm-264437/264437/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsplatta-glasfiberforstarkt-specialplast-medium-beige-750-x-1000-mm-264438/264438/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsplatta-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-svart-750-x-1000-mm-264439/264439/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsplatta-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-gul-750-x-1000-mm-264440/264440/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsplatta-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-gra-750-x-1000-mm-264441/264441/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddsplatta-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-beige-750-x-1000-mm-264442/264442/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskydd-kantprofil-av-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-svart-gul-kant-b-600-mm-264463/264463/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskydd-kantprofil-av-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-svart-gul-kant-b-800-mm-264464/264464/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskydd-kantprofil-av-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-svart-gul-kant-b-1000-mm-264465/264465/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskydd-kantprofil-av-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-svart-gul-kant-b-2500-mm-264466/264466/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskydd-kantprofil-av-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-gul-b-600-mm-264459/264459/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskydd-kantprofil-av-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-gul-b-800-mm-264460/264460/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskyddskantprofil-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-gul-b-1000-mm-264461/264461/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/halkskydd-kantprofil-av-glasfiberforstarkt-specialplast-extra-stark-gul-b-2500-mm-264462/264462/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ Nylonkabel, (icke-ledande) Stålkabel, (vinylbelagd)

Beställningsnummer 209-735-JY 209-736-JY

Artikelnr 209-714-JY

Typ Diameter 25-64 mm Diameter 64-127 mm Diameter 127-165 mm Diameter 165-254 mm Diameter 254-320 mm

Beställningsnummer röd 209-715-JY 209-716-JY 209-717-JY 209-718-JY 209-719-JY
Beställningsnummer gul 209-720-JY 209-721-JY 209-722-JY 209-723-JY 209-724-JY
Beställningsnummer Grön 209-725-JY 209-726-JY 209-727-JY 209-728-JY 209-729-JY
Beställningsnummer Blå 209-730-JY 209-731-JY 209-732-JY 209-733-JY 209-734-JY
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www.denios.se/shop

Spärr- och låssystem

Avspärrningar för genomgångsventiler

EU-riktlinjen 89/655 anger minimikrav för ”säkerhet och arbetsmiljöskydd. Artikel 3 innebär att arbetsgivaren är skyldig att utforma 
arbetsutrustningen på ett sådant sätt att arbetstagarens säkerhet och hälsa värnas vid användning av utrustningen. Alla arbetsutrustningar 
måste vara försedda med klart synliga anordningar som gör att de kan frånskiljas från enskilda energikällor. 

Säkring av industrianläggningar enligt förordningen om industriell säkerhet

Universallåssystem

Spärrsystem för kulventiler, ställbart

 W lämplig för vred med en diameter på 25 till 320 mm
 W slitstark polypropen
 W resistent mot temperatursvängningar från -40 ° till 150 °C
 W fås i 5 alternativa storlekar och 4 färger
 W Spärrsystem för kulventiler
 W för lås med en bygeldiameter på max. 6,5 mm och en 
bygellängd på minst 38 mm

 W låsning av flera kontrollpunkter med en enda anordning
 W enkel spänning av kabeln med den praktiska handmanövrerade spännaren
 W handtag av robust, slagtålig nylon, korrosionsfri och kemikaliebeständig
 W Kabellängd 2,44 m
 W passar för upp till 4 lås med en bygeldiameter på max. 7 mm och en 
bygellängd på minst 20 mm

 W slitstark polypropen
 W resistent mot kraftiga temperatursvängningar från -20 ° till 80 °C
 W för lås med en bygeldiameter på max. 7 mm och en bygellängd på minst 
20 mm

 W arbeta säkert vid underhåll och rengöring
 W förebyggande av personskador och materiella skador
 W väl synlig och tydlig information om låsningen/spärren

 W för låsning av ventiler, brytare, säkerhetsbrytare osv.

 W lämplig för vred med en diameter på 25 till 165 mm

 

https://www.denios.se/lassystem-med-icke-ledande-nylonkabel-2-44-m-for-ventiler-franskiljare-osv-209735/209735/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/lassystem-med-vinyloverdragen-stalvajer-2-44-m-for-ventiler-franskiljare-osv-209736/209736/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-25-64-mm-rod-209715/209715/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-64-127-mm-rod-209716/209716/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-127-165-mm-rod-209717/209717/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-165-254-mm-rod-209718/209718/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-254-320-mm-rod-209719/209719/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-25-64-mm-gul-209720/209720/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-64-127-mm-gul-209721/209721/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-127-165-mm-gul-209722/209722/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-165-254-mm-gul-209723/209723/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-254-320-mm-gul-209724/209724/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-25-64-mm-gron-209725/209725/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-64-127-mm-gron-209726/209726/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-127-165-mm-gron-209727/209727/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-165-254-mm-gron-209728/209728/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-254-320-mm-gron-209729/209729/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-25-64-mm-bla-209730/209730/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-64-127-mm-bla-209731/209731/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-127-165-mm-bla-209732/209732/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-165-254-mm-bla-209733/209733/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/ventilavstangning-for-handhjul-med-en-diameter-pa-254-320-mm-bla-209734/209734/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ liten ventilspärr liten blockeringsstav stor ventilspärr stor blockeringsstav

Beställningsnummer 209-708-JY 209-710-JY 209-709-JY 209-711-JY

Typ kabeldiameter upp till 25 mm kabeldiameter upp till 35 mm

Beställningsnummer 209-742-JY 209-743-JY

Typ
Låsklämma 
diameter 25 

mm

Låsklämma 
diameter 38 

mm

Låsklämma 
diameter 25 

mm

Låsklämma 
diameter 38 

mm

Färg 1 röd röd gul gul
Beställningsnummer 209-698-JY 209-699-JY 209-700-JY 209-701-JY

Artikelnr 209-739-JY
Typ max. kabeldiameter 10 mm max. kabeldiameter 22 mm

Beställningsnummer 209-741-JY 209-751-JY
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Universalspärren sätter en ny standard för 
blockeringsteknik. Ingen annan spärr kan användas på så 
många olika typer av ventiler och ventilstorlekar.

Spärr- och låssystem

MultistängbygelAvspärrningar av industriella kontaktdon

Ventilspärr Universal — med många användningsområden

Avspärrningar av kontakterAvspärrning för elektriska/pneumatiska 
anslutningar

Maximal hävstång (bredd på spaken till en kulventil eller handtaget på en strypventil): 
liten ventilspärr (art.-nr 209708) max 25 mm, stor 
ventilspärr (art.-nr 209709)) max 41 mm

 W enkel att använda
 W effektiv mot obehörig eller oaktsam 
användning av elektrisk 
utrustning

 W passar lås med en 
bygeldiameter på max. 7 mm 
och en bygellängd på minst 
20 mm

 W Plats för elkontakter med en 
diameter på upp till 89 mm och en 
längd på 127 mm

 W lämplig även för anslutning av 
luftslang

 W Tillverkad av polystyren
 W passar för upp till 4 lås med en 
bygeldiameter på max. 7 mm och en 
bygellängd på minst 20 mm

 W av vinylbelagt rostfritt stål
 W passar lås med en bygeldiameter på max. 
9,5 mm och en bygellängd på minst 20 mm W stor spärr: för kontaktdon, max. 100 mm  

Ø, max. längd 250 mm, kabel Ø max. 35 mm

 W säkrar effektivt alla industriella kontakter
 W passar lås med en bygeldiameter på max. 7 mm och en bygellängd på 
minst 20 mm

 W liten spärr: för kontaktdon, max. 70 mm Ø, max. längd 120 mm,  
kabel Ø max. 25 mm

 W individuellt ställbar krok som även passar för slutna rörklämmor och stora handtag
 W för avstängning av öppnade och slutna ventiler
 W av stål och nylon för att hålla länge samt för att vara beständig mot kemikalier
 W passar lås med en bygeldiameter på max. 9 mm och en bygellängd på minst 20 mm

 W för fastsättning av upp till 6 lås, vilket 
gör att flera personer kan arbeta säkert 
på systemet samtidigt

 W perfekt för låsning av kulventiler och vridspjäll

 

Med låsningsstaven som finns att få separat kan 
spärren även användas för att spärra kulventiler.

Låsning av kulventil med ventilspärr. 
Handtagets läge kan inte ändras.

Liten ventilspärr: Tjocklek 
handtag, 19 mm, stor 
ventilspärr: Tjocklek handtag 
32 mm.

För beställning ring: 036-39 56 60

https://www.denios.se/liten-ventilsparr-for-avstangning-av-lyftanordningar-t-handtag-och-andra-mekaniska-anordningar-209708/209708/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/liten-blockeringsstav-for-avstangning-av-lyftanordningar-t-handtag-och-andra-mekaniska-anordningar-209710/209710/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stor-ventilsparr-for-avstangning-av-lyftanordningar-t-handtag-och-andra-mekaniska-anordningar-209709/209709/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stor-blockeringsstav-for-avstangning-av-lyftanordningar-t-handtag-och-andra-mekaniska-anordningar-209711/209711/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrning-av-industriella-kontaktdon-liten-209742/209742/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrning-av-industriella-kontaktdon-stor-209743/209743/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/multipel-stangbygel-rod-25-mm-bygelring-38-mm-sakring-med-upp-till-6-las-209698/209698/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/multipel-stangbygel-rod-38-mm-bygelring-38-mm-sakring-med-upp-till-6-las-209699/209699/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/multipel-stangbygel-gul-25-mm-bygelring-25-mm-sakring-med-upp-till-6-las-209700/209700/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/multipel-stangbygel-gul-38-mm-bygelring-38-mm-sakring-med-upp-till-6-las-209701/209701/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrning-av-kontaktdon-upp-till-10-mm-for-sakring-av-alla-typer-av-kontakter-209741/209741/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/avsparrning-av-kontaktdon-22-mm-for-sakring-av-alla-typer-av-kontakter-209751/209751/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Kalibrerbara vågar finns i shoppen.

Analysvågar finns i shoppen.
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Vägningsområde max. 200 g 350 g 1,0 kg 2,0 kg 3,5 kg 6,0 kg 6,0 kg 10 kg

Avläsbarhet d 10 mg 1 mg 10 mg 100 mg 10 mg 1 g 100 mg 100 mg
Diameter vågplatta [mm] 105 81 – – – – – –
Mått vågplatta [mm] – – 130 x 130 130 x 130 130 x 130 150 x 170 150 x 170 150 x 170
Reproducerbarhet 10 mg 2 mg 10 mg 100 mg 20 mg 1 g 100 mg 100 mg
Linearitet 20 mg 5 mg 30 mg 200 mg 50 mg 2 g 300 mg 300 mg
Beställningsnummer 266-415-JY 266-417-JY 266-419-JY 266-420-JY 266-422-JY 266-423-JY 266-424-JY 266-425-JY
Beställningsnummer DAkkS-kalibreringsintyg. 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-678-JY 266-678-JY 266-678-JY

Vägningsområde max. 100 g 200 g 200 g 500 g 600 g 1,0 kg 1,2 kg 2,0 kg 2,2 kg 3,0 kg 5,2 kg 6,0 kg

Avläsbarhet d 1 mg 10 mg 1 mg 100 mg 10 mg 10 mg 100 mg 10 mg 1 g 100 mg 1 g 100 mg
Diameter vågplatta [mm] 82 105 82 150 105 150 150 150 150 150 150 150
Reproducerbarhet 1 mg 10 mg 1 mg 100 mg 10 mg 10 mg 100 mg 10 mg 1 g 100 mg 1 g 100 mg
Linearitet 5 mg 20 mg 5 mg 200 mg 30 mg 50 mg 300 mg 50 mg 2 g 300 mg 3 g 300 mg
Beställningsnummer 266-401-JY 266-402-JY 266-403-JY 266-404-JY 266-405-JY 266-406-JY 266-407-JY 266-408-JY 266-409-JY 266-410-JY 266-411-JY 266-412-JY
Beställningsnummer 
DAkkS-kalibreringsintyg. 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-677-JY 266-678-JY 266-678-JY

Vägningsområde max. 3 kg 6 kg 8 kg 12 kg 24 kg 30 kg

Avläsbarhet d 100 mg 500 mg 100 mg 1 g 2 g 1 g
Mått vågplatta [mm] 253 x 227 253 x 227 253 x 227 253 x 227 253 x 227 253 x 227
Reproducerbarhet 100 mg 500 mg 100 mg 1 g 2 g 1 g
Linearitet 300 mg 1,500 g 300 mg 3 g 6 g 3 g
Beställningsnummer 266-466-JY 266-467-JY 266-468-JY 266-469-JY 266-470-JY 266-471-JY
Beställningsnummer DAkkS-kalibreringsintyg. 266-677-JY 266-678-JY 266-678-JY 266-678-JY 266-678-JY 266-678-JY

MULTI

MULTI

MULTI

Industrivågar

www.denios.se/shop

W Kan användas t.ex. i produktion, kvalitetskontroll, 
lager och vid leverans.

W Avläsning även på vågens baksida.

KERN bordsvågar FCB, 
vägningsområde upp till 24 kg.

W Många funktioner som tara-avdrag, receptfunktion och styckräkning.
W Som standard med RS-232-gränssnitt för att skicka värden till pc eller 

skrivare.
W Mycket mobil tack vare batteridrift (ingår inte som standard).

W Basmodell för grundläggande användning.

KERN precisionsvågar EMB, vägningsområde upp till 5,2 kg.

W Mobil genom batteridrift (inklusive batterier).
W Enkel och bekväm manövrering med 2 knappar.
W Mycket platt konstruktion.

W Många laboratoriefunktioner som tara-avdrag, receptfunktion och 
procentbestämning.

KERN precisionsvågar PCB, 
vägningsområde upp till 6 kg.

W Fritt programmerbar vägningsenhet.
W Mycket mobil tack vare batteridrift (ingår inte som standard).
W GLP/ISO-protokollföring.
W Som standard med RS-232-gränssnitt för att skicka värden till pc eller 

skrivare.

(Tillval)

(Tillval)

(Tillval)

(Tillval)

(Tillval)

(Tillval)

https://www.denios.se/precisionsvag-kern-pcb-upp-till-200-g-d-0-01-g-266415/266415/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-pcb-upp-till-350-g-d-0-001-g-266417/266417/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-pcb-upp-till-1-kg-d-0-01-g-266419/266419/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-pcb-upp-till-2-kg-d-0-1-g-266420/266420/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-pcb-upp-till-3-5-kg-d-0-01-g-266422/266422/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-pcb-upp-till-6-kg-d-1-g-266423/266423/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-pcb-upp-till-6-kg-d-0-1-g-266424/266424/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-pcb-upp-till-10-kg-d-0-1-g-266425/266425/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-100-g-d-0-001-g-266401/266401/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-200-g-d-0-01-g-266402/266402/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-200-g-d-0-001-g-266403/266403/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-500-g-d-0-1-g-266404/266404/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-600-g-d-0-01-g-266405/266405/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-1-kg-d-0-01-g-266406/266406/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-1-2-kg-d-0-1-g-266407/266407/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-2-kg-d-0-01-g-266408/266408/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-2-2-kg-d-1-g-266409/266409/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-3-kg-d-0-1-g-266410/266410/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-5-2-kg-d-1-g-266411/266411/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/precisionsvag-kern-emb-upp-till-6-kg-d-0-1-g-266412/266412/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvag-kern-fcb-skarm-aven-pa-baksidan-upp-till-3-kg-d-0-1-g-266466/266466/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvag-kern-fcb-skarm-aven-pa-baksidan-upp-till-6-kg-d-0-5-g-266467/266467/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvag-kern-fcb-skarm-aven-pa-baksidan-upp-till-8-kg-d-0-1-g-266468/266468/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvag-kern-fcb-skarm-aven-pa-baksidan-upp-till-12-kg-d-1-0-g-266469/266469/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvag-kern-fcb-skarm-aven-pa-baksidan-upp-till-24-kg-d-2-0-g-266470/266470/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bordsvag-kern-fcb-skarm-aven-pa-baksidan-upp-till-30-kg-d-1-0-g-266471/266471/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-kg-266677/266677/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main


MULTI

Vägningsenheter
omkopplingsbar Upphängs vägning Lägg till

recept ingredienser
Avvikelse i% från
börvärde

Räkna bitar Datagränssnitt
RS-232 Rostfritt stål

DakkS kalibrering
(DKD) tillgängliga Batteridrift Hold-Funktion Batteridrift

Vägprincip: 
Stammätare

Universal nätadapter 
för EU, CH, GB, USA

Utskrift av datum och 
tid med KERN skrivare

Damm och
stänkskydd 
IP 65
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Vägningsområde max. 15 kg 35 kg 60 kg 60 kg 150 kg 150 kg 150 kg 300 kg 300 kg 300 kg

Avläsbarhet d 5 g 10 g 20 g 20 g 50 g 50 g 50 g 100 g 100 g 100 g
Mått vågplatta [mm] 305 x 315 305 x 315 305 x 315 550 x 550 305 x 315 550 x 550 950 x 500 305 x 315 550 x 550 950 x 500
Reproducerbarhet 5 g 10 g 20 g 20 g 50 g 50 g 50 g 100 g 100 g 100 g
Linearitet 10 g 20 g 40 g 40 g 100 g 100 g 100 g 200 g 200 g 200 g
Beställningsnummer 266-549-JY 266-550-JY 266-551-JY 266-552-JY 266-553-JY 266-554-JY 266-555-JY 266-556-JY 266-557-JY 266-558-JY
Beställningsnummer DAkkS-kalibreringsintyg. 266-678-JY 266-678-JY 266-679-JY 266-679-JY 266-679-JY 266-679-JY 266-679-JY 266-679-JY 266-679-JY 266-679-JY

Husmaterial plast Rostfritt stål

Vägningsområde max. 20 kg 50 kg 50 kg 99 kg 100 kg 200 kg 200 kg 500 kg 1 t 50 kg 100 kg 200 kg
Avläsbarhet d 10 g 20 g 100 g 50 g 200 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg 100 g 200 g 500 g
Utvändiga mått B x D [mm] 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 96 x 43 96 x 43 96 x 43
Beställningsnummer 266-628-JY 266-629-JY 266-630-JY 266-631-JY 266-632-JY 266-633-JY 266-634-JY 266-635-JY 266-636-JY 266-639-JY 266-640-JY 266-641-JY
Beställningsnummer  
DAkkS-kalibreringsintyg. 266-690-JY 266-690-JY 266-690-JY 266-691-JY 266-691-JY 266-691-JY 266-691-JY 266-692-JY 266-692-JY 266-690-JY 266-691-JY 266-691-JY

(Tillval)

MULTI

Fler modeller hittar du online i shopen!

www.denios.se/shop

Symbolförklaring

Tillbehör Beställningsnummer

Universal-nätadapter extern (EURO, CH, UK, US) för vågmodell EMB 266-413-JY
Uppladdningsbart batteri internt, inklusive adapter (EURO, CH, UK, US) för vågmodell PCB och FKB 266-426-JY
Uppladdningsbart batteri internt (EU) för vågmodell FCB 266-472-JY
Karbinhake av rostfritt stål med säkerhetslåsning, för vågmodell HCB/HCN 266-637-JY
Krok i rostfritt stål, för vågmodell HCB/HCN 266-638-JY
Matris-nålskrivare för vågmodell 572 266-446-JY
Pappersrullar för matrisnålskrivare för vågmodell 572, 10 styck 266-447-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

Industrivågar

 W Kan t.ex. användas som kontrollvåg i produktion, lager, kvalitetskontroll och sändning.

KERN hängvåg HCB, vägningsområde upp till 1 ton.

 W Hölje av plast eller rostfritt stål
 W Hölje av rostfritt stål med damm- och stänkvattenskydd IP 65
 W Hold-funktion - bekväm avläsning av viktvärdet automatiskt när vågen står stilla 
eller manuellt genom att trycka på hold-knappen.

 W Mycket mobil genom batteridrift (inklusive batterier).
 W Meddelande om topplast.
 W Vågar upp till och inklusive 200 kg med krokar och karbin av rostfritt stål.

 W Mångsidig och användbar, t.ex. vid paketförsändning eller som kontrollvåg.

KERN paketvågar EOB, vägningsområde upp till 300 kg.

 W Enkel manövrering med 4 knappar.
 W Vågplatta rostfritt stål.
 W Analysapparat med vägghållare.
 W Säker drift via nätadapter

 

(Tillval)

KERN hängvåg HCN 
av rostfritt stål

KERN hängvåg HCB 
av plast

https://www.denios.se/paket-och-plattformsvag-kern-eob-upp-till-15-kg-vagplatta-305-x-315-mm-266549/266549/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paket-och-plattformsvag-kern-eob-upp-till-35-kg-vagplatta-305-x-315-mm-266550/266550/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paket-och-plattformsvag-kern-eob-upp-till-60-kg-vagplatta-305-x-315-mm-266551/266551/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paket-och-plattformsvag-kern-eob-upp-till-60-kg-vagplatta-550-x-550-mm-266552/266552/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paket-och-plattformsvag-kern-eob-upp-till-150-kg-vagplatta-305-x-315-mm-266553/266553/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paket-och-plattformsvag-kern-eob-upp-till-150-kg-vagplatta-550-x-550-mm-266554/266554/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paket-och-plattformsvag-kern-eob-upp-till-150-kg-vagplatta-950-x-500-mm-266555/266555/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paket-och-plattformsvag-kern-eob-upp-till-300-kg-vagplatta-305-x-315-mm-266556/266556/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paket-och-plattformsvag-kern-eob-upp-till-300-kg-vagplatta-550-x-550-mm-266557/266557/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/paket-och-plattformsvag-kern-eob-upp-till-300-kg-vagplatta-950-x-500-mm-266558/266558/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-5-ton-50-kg-266678/266678/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-50-ton-350-kg-266679/266679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-50-ton-350-kg-266679/266679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-50-ton-350-kg-266679/266679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-50-ton-350-kg-266679/266679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-50-ton-350-kg-266679/266679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-50-ton-350-kg-266679/266679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-50-ton-350-kg-266679/266679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-precisionsvagar-50-ton-350-kg-266679/266679/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-hcb-upp-till-20-kg-d-10-g-266628/266628/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-hcb-upp-till-50-kg-d-20-g-266629/266629/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-hcb-upp-till-50-kg-d-100-g-266630/266630/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-hcb-upp-till-99-kg-d-50-g-266631/266631/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-hcb-upp-till-100-kg-d-200-g-266632/266632/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-hcb-upp-till-100-kg-d-200-g-266633/266633/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-hcb-upp-till-200-kg-d-500-g-266634/266634/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-hcb-upp-till-500-kg-d-1-kg-266635/266635/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-hcb-upp-till-1-ton-d-2-kg-266636/266636/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-rostfritt-stal-hcn-ip-65-upp-till-50-kg-266639/266639/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-rostfritt-stal-hcn-ip-65-upp-till-100-kg-266640/266640/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hangvag-kern-rostfritt-stal-hcn-ip-65-upp-till-200-kg-266641/266641/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-5-ton-50-kg-266690/266690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-5-ton-50-kg-266690/266690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-5-ton-50-kg-266690/266690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-50-ton-350-kg-266691/266691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-50-ton-350-kg-266691/266691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-50-ton-350-kg-266691/266691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-50-ton-350-kg-266691/266691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-350-ton-1-5-ton-266692/266692/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-350-ton-1-5-ton-266692/266692/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-5-ton-50-kg-266690/266690/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-50-ton-350-kg-266691/266691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/dakks-kalibreringsintyg-kern-kranvagar-50-ton-350-kg-266691/266691/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/search?query=266413
https://www.denios.se/uppladdningsbart-batteri-internt-inklusive-adapter-euro-ch-uk-us-for-vagmodell-pcb-och-fkb-266426/266426/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/uppladdningsbart-batteri-internt-eu-for-vagmodell-fcb-266472/266472/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/karbinhake-av-rostfritt-stal-med-sakerhetslasning-for-vagmodell-hcb-hcn-266637/266637/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/krok-i-rostfritt-stal-for-vagmodell-hcb-hcn-266638/266638/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/matris-nalskrivare-for-vagmodell-572-266446/266446/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/pappersrullar-for-matrisnalskrivare-for-vagmodell-572-10-styck-266447/266447/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Längd [mm] Beställningsnummer

380 250-295-JY

Nyckelbredd Längd [mm] Beställningsnummer

6 x 7 mm 125 250-297-JY
8 x 9 mm 125 250-298-JY
10 x 11 mm 140 250-310-JY
12 x 13 mm 160 250-311-JY
16 x 17  mm 200 250-312-JY
17 x 19 mm 225 250-313-JY
20 x 22 mm 240 250-314-JY
24 x 27 mm 270 250-315-JY
30 x 32  mm 300 250-316-JY

Nyckelbredd Beställningsnummer

6-32 mm 250-296-JY

Längd [mm] Beställningsnummer

200 250-374-JY

Käftbredd Längd [mm] Beställningsnummer

max. 30 mm 250 250-376-JY

Käftbredd Längd [mm] Beställningsnummer

max. 1.1/2" 430 250-368-JY
max. 2" 540 250-369-JY

Gnistfria verktyg

www.denios.se/shop

FÖR SÄKERT ARBETE 
I EXPLOSIONSFARLIGA 
OMRÅDEN!

W Gnistfria verktyg tillverkade av speciella, järnfria lagringar.
Certifierade för användning i zoner med brandfarliga ämnen eller brandfarliga 
ångor, vätskor eller damm, enligt ATEX 1999/92/EG.

W Tillverkad av specialbrons (aluminiumbrons)
W Finblästrad yta
W För 22 fatförslutningar

Fatnyckel universal, gnistfri

U-nyckel av specialbrons, gnistfri
W Analog DIN 3110

W Nyckelbredder: 6x7/ 8x9/ 10x11 /12x13 /14x15 /16x17 /18x19 / 
20x22 /21x23 /24x27 /25x28 /30x32 mm

U-nyckelsats 12 delar, gnistfri

W Verktyg tillverkade av koppar-beryllium (CuBe), är omagnetiska.

Kombitång CuBe, gnistfri

Polygrip CuBe, gnistfri

Hörnrörtång CuBe, gnistfria

https://www.denios.se/fatnyckel-ex-klassad-universal-specialbrons-gnistfri-250295/250295/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/u-nyckel-dubbel-gnistfri-6-x-7-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250297/250297/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/u-nyckel-dubbel-gnistfri-8-x-9-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250298/250298/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/u-nyckel-dubbel-gnistfri-10-x-11-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250310/250310/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/u-nyckel-dubbel-gnistfri-12-x-13-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250311/250311/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/u-nyckel-dubbel-gnistfri-16-x-17-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250312/250312/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/u-nyckel-dubbel-gnistfri-17-x-19-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250313/250313/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/u-nyckel-dubbel-gnistfri-20-x-22-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250314/250314/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/u-nyckel-dubbel-gnistfri-24-x-27-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250315/250315/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/u-nyckel-dubbel-gnistfri-30-x-32-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250316/250316/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/u-nyckelsats-gnistfri-12-delar-nyckelvidd-6-32-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250296/250296/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kombitang-gnistfri-200-mm-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250374/250374/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/polygrip-gnistfri-250-mm-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250376/250376/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hornrortang-ex-klassad-1-1-2-koppar-beryllium-gnistfri-250368/250368/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hornrortang-ex-2-koppar-beryllium-gnistfri-250369/250369/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Storlek Längd [mm] Beställningsnummer Stjärnskruvmejsel

PH1 80 250-361-JY
PH2 100 250-362-JY
PH3 150 250-363-JY

Blad Längd [mm] Beställningsnummer Spårskruvmejsel

4,5 mm 100 250-357-JY
6 mm 150 250-358-JY
8 mm 150 250-359-JY
10 mm 200 250-360-JY

Typ Nyckelbredd Beställningsnummer

Spärrnyckel 1/4” 4-14 mm 250-345-JY
Spärrnyckel 1/2” 10-32 mm 250-346-JY

Gnistfria verktyg

 W Verktygen är extremt korrosionsbeständiga, även mot saltvatten.

 W Godkänd för Ex-zonerna 1, 21

 W Sats med 16 delar innehållande: plastlåda med skuminsats, 1x av 
vardera spärrhake, förlängare 100 mm, hylsnyckelinsatser 4/4,5/5/
5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

 W Verktyg tillverkade av koppar-beryllium (CuBe), är omagnetiska.

 W Sats med 27 delar innehållande: plastlåda med skuminsats, 1x av 
vardera spärrhake, förlängare 250 mm, T-handtag 320 mm, ledat 
handtag 380 mm, hylsnyckelinsatser 10/11/12/13/14/15/16/17/ 
18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm

Spärrnyckel 1/4 ", av CuBe, gnistfri

Spärrnyckel 1/2” av specialbrons, gnistfri

 W Motsvarande DIN 1041
 W Med hickoryskaft

 W motsvarande DIN 1042
 W Med hickoryskaft

 W Spår- och stjärnskruvmejsel av koppar-beryllium i olika storlekar

Skruvmejsel för verkstad, gnistfri

Smideshammare av specialbrons, gnistfri

Slägga av specialbrons, gnistfri

Du hittar hela sortimentet av gnistfria verktyg för ex-zoner 
i vår online-shop, ytterligare modeller och storlekar finns 
tillgängliga på begäran!

För beställning ring: 036-39 56 60

Typ Vikt [g] Beställningsnummer

Smideshammare
500 250-379-JY

1000 250-380-JY

Slägga
3000 250-381-JY
5000 250-382-JY

https://www.denios.se/stjarnskruvmejsel-ex-klassad-strl-1-koppar-beryllium-gnistfri-250361/250361/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stjarnskruvmejsel-ex-klassad-strl-2-koppar-beryllium-gnistfri-250362/250362/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/stjarnskruvmejsel-ex-klassad-strl-3-koppar-beryllium-gnistfri-for-ex-zoner-250363/250363/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvmejsel-gnistfri-4-5-x-100-mm-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250357/250357/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvmejsel-gnistfri-6-x-150-mm-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250358/250358/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvmejsel-gnistfri-8-x-150-mm-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250359/250359/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skruvmejsel-gnistfri-10-x-200-mm-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250360/250360/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sparrnyckelsats-gnistfri-1-4-16-delar-4-14-mm-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250345/250345/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sparrnyckelsats-gnistfri-1-2-27-delar-10-32-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250346/250346/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bankhammare-gnistfri-500-g-specialbrons-for-ex-zoner-250379/250379/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/bankhammare-gnistfri-1000-g-specialbrons-for-ex-zoner-250380/250380/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slagghammare-gnistfri-3000-g-specialbrons-for-ex-zoner-250381/250381/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/slagghammare-gnistfri-5000-g-specialbrons-for-ex-zoner-250382/250382/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Du hittar hela sortimentet av gnistfria verktyg för 
ex-zoner i vår online-shop, ytterligare modeller och 
storlekar finns tillgängliga på begäran!

NYHET

Typ Bredd [mm] Längd [mm] Beställningsnummer

Hacka
400 800 262-919-JY
500 950 250-404-JY
550 950 262-920-JY

Korphacka 650 950 262-921-JY

Längd [mm] Beställningsnummer Kofot
Beställningsnummer Kofot 

med spets och platt brytjärn

450 250-412-JY –
600 262-949-JY –
750 262-950-JY –
1000 262-952-JY 262-956-JY
1500 262-953-JY 262-958-JY
1800 262-954-JY 262-959-JY

Typ Storlek Längd [mm] Beställningsnummer

Skyff el 180 x 220 mm 550 250-408-JY
Skyff el, rakt skaft 240 x 290 mm 1600 250-405-JY
Skyff el, D-skaft 240 x 290 mm 1270 265-043-JY
Spade, rakt skaft 240 x 300 mm 1600 250-406-JY
Spade, D-skaft 240 x 340 mm 1270 265-044-JY
Skyff el, rakt skaft 280 x 380 mm 1400 262-923-JY
Skyff el, D-skaft 280 x 380 mm 1150 262-922-JY
Spade, T-skaft 180 x 260 mm 1250 250-407-JY
Spade, D-skaft 180 x 260 mm 1270 265-042-JY

Gnistfria verktyg

www.denios.se/shop

FÖR SÄKERT ARBETE I 

EXPLOSIONSFARLIGA 

OMRÅDEN!

Korp- och kilhacka med skaft, gnistfria

Typ

Brytstänger av specialbrons, gnistfria
W Även modeller med spets och egg kan levereras 

Skyffl ar och spadar, gnistfria
W Tillverkad av specialbrons (aluminiumbrons)

W Tillverkad av specialbrons (aluminiumbrons)
W Korp liknande DIN 20109

https://www.denios.se/hacka-med-skaft-400-mm-specialbrons-gnistfri-for-ex-zoner-262919/262919/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hacka-med-skaft-500-mm-specialbrons-gnistfri-for-ex-zoner-250404/250404/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hacka-med-skaft-550-mm-specialbrons-gnistfri-for-ex-zoner-262920/262920/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/hacka-gnistfri-med-skaft-650-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262921/262921/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kofot-gnistfri-450-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250412/250412/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kofot-600-mm-specialbrons-gnistfri-for-ex-zoner-262949/262949/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kofot-gnistfri-750-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262950/262950/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kofot-gnistfri-1000-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262952/262952/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kofot-gnistfri-med-spets-och-platt-brytjarn-1000-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262956/262956/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kofot-gnistfri-1500-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262953/262953/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kofot-gnistfri-med-spets-och-platt-brytjarn-1500-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262958/262958/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kofot-gnistfri-1800-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262954/262954/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/kofot-gnistfri-med-spets-och-platt-brytjarn-1800-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262959/262959/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-gnistfri-180-x-220-x-550-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250408/250408/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-gnistfri-240-x-290-x-1600-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250405/250405/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-gnistfri-med-d-handtag-240-x-290-x-1150-mm-specialbrons-for-ex-zoner-265043/265043/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spade-gnistfri-240-x-300-x-1600-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250406/250406/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spade-gnistfri-for-ex-zoner-med-d-handtag-240-x-340-x-1150-mm-specialbrons-265044/265044/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-gnistfri-med-rakt-handtag-280-x-380-x-1400-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262923/262923/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skyffel-gnistfri-med-d-handtag-280-x-380-x-1150-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262922/262922/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spade-gnistfri-med-t-handtag-180-x-260-x-1250-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250407/250407/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spade-gnistfri-med-d-handtag-180-x-260-x-1250-mm-specialbrons-for-ex-zoner-265042/265042/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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Typ Längd [mm] Beställningsnummer

Rengöringsverktyg 480 250-402-JY
Rostskrapa 600 265-041-JY

Nyckelbredd Längd [mm] Beställningsnummer

6 mm 130 250-327-JY
7 mm 130 250-328-JY
8 mm 135 250-329-JY
10 mm 150 250-330-JY
12 mm 190 250-331-JY
13 mm 190 250-332-JY
14 mm 190 250-333-JY
17 mm 210 250-334-JY
19 mm 230 250-335-JY
24 mm 270 250-336-JY
27 mm 280 250-337-JY
30 mm 300 250-338-JY
32 mm 300 250-339-JY

Gnistfria verktyg

W Analog DIN 3113

Blocknyckel av specialbrons, gnistfri

W Finns även i böjd eller extra lång modell 

Blocknyckel-sats av specialbrons, gnistfri

W På begäran med 
kostnadsfritt skaft

Skrapa av specialbrons, 
gnistfri

W Böjlig modell
W Verktyg av koppar-beryllium (CuBe) 

är inte magnetiska

Spatel, av CuBe, 
gnistfri

Rengöringsredskap av specialbrons, gnistfria Rostskrapa med skaft, 
av specialbrons, gnistfri

W Verktygen är extremt korrosionsbeständiga, även mot saltvatten.
W Godkänd för Ex-zonerna 1, 21

För beställning ring: 036-39 56 60

Utförande Nyckelbredd Beställningsnummer

12 delar
10-32 mm

262-671-JY
10 delar, böjd 262-672-JY
10 delar, extra lång 262-673-JY

Typ Bredd [mm] Längd [mm] Beställningsnummer

Spatel

40 210 250-392-JY
50 210 250-393-JY
60 210 250-394-JY
80 230 250-395-JY

Skrapa
100 220 262-915-JY
150 220 262-916-JY

https://www.denios.se/rengoringsredskap-gnistfri-480-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250402/250402/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/rostskrapa-gnistfri-med-skaft-600-mm-specialbrons-for-ex-zoner-265041/265041/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-6-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250327/250327/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-7-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250328/250328/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-8-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250329/250329/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-10-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250330/250330/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-12-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250331/250331/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-13-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250332/250332/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-14-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250333/250333/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-17-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250334/250334/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-19-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250335/250335/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-24-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250336/250336/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-27-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250337/250337/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-30-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250338/250338/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckel-gnistfri-32-mm-specialbrons-for-ex-zoner-250339/250339/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckelsats-gnistfri-12-delar-nyckelvidd-10-32-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262671/262671/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckelsats-gnistfri-10-delar-krokta-nyckelvidd-10-32-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262672/262672/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/blocknyckelsats-gnistfri-10-delar-extra-langa-nyckelvidd-10-32-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262673/262673/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spatel-gnistfri-40-mm-bojlig-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250392/250392/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spatel-gnistfri-50-mm-bojlig-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250393/250393/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spatel-gnistfri-60-mm-bojlig-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250394/250394/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/spatel-gnistfri-80-mm-bojlig-koppar-beryllium-for-ex-zoner-250395/250395/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapa-gnistfri-100-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262915/262915/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/skrapa-gnistfri-150-mm-specialbrons-for-ex-zoner-262916/262916/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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NYHET

BESTÄLL SAMTIDIGT

Isolerade verktyg 1 000 V

www.denios.se/shop

Isolerade verktyg för säkert arbete under elektrisk spänning
 W Tillverkade och testade enligt IEC EN 60900 – ger största möjliga säkerhet för upp till 1 000 V växelspänning 
och 1 500 V likspänning

 W Säkerhetsisolering i flera skikt med gult kontrastskikt för ytterligare skydd
 W Uppfyller REACH-kraven, innehåller inte PAK och ftalater
 W Alla verktyg är märkta: 1 000 V, märkstorlek och kontrollmärke

 W Tvåfärgad kontrastinsats för 
snabb fullständighetskontroll

 W Sats med 9 delar: 
1 spärrnyckel 260 
mm, 1 förlängning 125 
mm, nyckelinsatser 
10/11/12/13/14/17/19 mm

Spärrnyckelsats 1/2" i plastväska

 W Tvåfärgad kontrastinsats för 
snabb fullständighetskontroll

 W Sats med 16 delar: 
1 spärrnyckel 260 mm, 2 förläng-
ningar 125/250 mm, nyckelin-
satser 10/13/14/17/19/22/24/27 
mm, T-skaft 200 mm, insexkantin-
satser 5/6/8 mm, 1 skruvmejsel 
100/3,5 mm

Säkerhetsverktygssortiment 1/2" i 
plastväska

 W Tvåfärgad kontrastinsats för 
snabb fullständighetskontroll

 W Innehåll: 
6 spärringsnycklar 
10/11/12/13/14/17 mm

 W Verktygsfodral rullbart, av 
svart konstläder med spännen

 W Innehåll: 
6 skiftnycklar 
10/11/12/13/14/15 mm, 
käftläge 15°

VDE-skiftnyckelsats i rullfodral

Universalnycklar för kopplingsskåp av 
pressgjuten zink, 10 profiler inkl. tre- och 
fyrkant, vändbit

Av kromvanadinstål

Av kromvanadinstål

Artikelnr 274-063-JY

Spärringnyckelsats i plastväska

 W Tvåfärgad kontrastinsats för 
snabb fullständighetskontroll

 W Sats med 29 delar: 
kombinationstång 180 
mm, sidavbitare 160 mm, 
telefontång 200 mm,  kabelkniv 
, 4 skruvmejslar 2,5/4/5,5/6,5 
mm, 2 korsskruvmejslar 
PH 1/PH 2, spärrnyckel 
260 mm, 2 förlängningar 
125/250 mm, nyckelinsatser 
10/11/12/13/14/17/19 
mm, insexnyckelinsatser 
5/6 mm, U-nyckel 
10/11/12/13/14/17/19 mm

Säkerhetsverktygssortiment i plastväska

Artikelnr 274-060-JY

Artikelnr 274-061-JY

Artikelnr 274-079-JY

Artikelnr 274-065-JYArtikelnr 274-064-JY
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Blad Längd [mm] Beställningsnummer

3,5 mm 200 274-047-JY
4 mm 200 274-048-JY
4,5 mm 225 274-049-JY

Storlek
Beställningsnummer Längd [mm]: 

150
Beställningsnummer Längd [mm]: 

250

3 mm 274-050-JY 274-055-JY
4 mm 274-051-JY 274-056-JY
5 mm 274-052-JY 274-057-JY
6 mm 274-053-JY 274-058-JY
8 mm 274-054-JY 274-059-JY

Isolerade verktyg 1 000 V

 W Eggarna är induktivt härdade för flertrådiga ledare, hård och mjuk tråd upp till Ø 13 mm, 
med ringnyckel upp till NV 18

 W Ergonomiskt vinklat huvud, optimal kraftöverföring i armarna underlättar arbetet, 
säkerhetsspärr

Multifunktionell kombinationstång

 W Eggarna är induktivt härdade för 
hård och mjuk tråd upp till Ø 2 mm 
SS-ISO 5746

Kombinationstång, förkromad

 W Eggarna är induktivt härdade för 
hård och mjuk tråd upp till Ø 2 mm 
SS-ISO 5749

Sidavbitare, kromad

 W Spetsar med tänderSS-ISO 5745

Rundtång, kromad

 W V-formad egg, justerskruv för avskalning 
upp till Ø 5 mm eller 10 mm²

Kabelskalare, kromad

 W 2 skärområden för klämfri kapning av 
koppar- och aluminiumkablar upp till 
Ø 10 mm eller 25 mm² 

Kabelsax ''2in1''

 W Av kromvanadinstål

Kabelsax med avskalningsfunktion
Multifunktionsverktyg för kapning, avskalning, avisolering 
med lite kraft

 W Dubbelegg för förberedelse och 
klämfri kapning av koppar- och 
aluminiumkablarSkärområde till Ø 20 mm 
eller 60 mm²

Kabelsax med dubbelegg

 W Med utbytbart HSS-sågblad 
300 x 13 mm, härdade tänder

Metallsåg

 W Sprutad, blad av rostfritt stål

Kabelkniv

 W Finns i långt eller kort 
utförande

Sexkantstiftnyckel med T-skaft
Insatser av kromvanadinstål

Spårskruvmejsel Slim-Line, 2K-isolering
Av MoV-stål

Av oljetempererat verktygsstål

Av oljetempererat verktygsstål

Av kromvanadinstål

Av oljetempererat verktygsstål

Av kromvanadinstål

Av oljetempererat verktygsstål Med aluminiumhandtag, doppisolerat

Artikelnr 274-068-JY

Artikelnr 274-072-JY

Artikelnr 274-075-JY

Artikelnr 274-067-JY

Artikelnr 274-077-JY

 W SS-ISO 5743

Artikelnr 274-074-JY

Av oljetempererat verktygsstål

Artikelnr 274-071-JY

Med plastskaft och skydd

Artikelnr 274-076-JY

Artikelnr 274-069-JY

Artikelnr 274-070-JY

För beställning ring: 036-39 56 60

 W Ergonomisk tvåkomponentshandtag 
med mjuk del som förhindrar uttröttning

https://www.denios.se/sparskruvmejsel-slim-line-3-5-x-200-mm-ergonomiskt-2k-skaft-mov-stal-isolerad-1000-v-274047/274047/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sparskruvmejsel-slim-line-4-x-200-mm-ergonomiskt-2k-skaft-mov-stal-isolerad-1000-v-274048/274048/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/sparskruvmejsel-slim-line-5-5-x-225-mm-ergonomiskt-2k-skaft-mov-stal-isolerad-1000-v-274049/274049/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insexnyckel-med-t-skaft-3-x-150-mm-crv-stal-doppisolerad-1000-v-274050/274050/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insexnyckel-med-t-skaft-3-x-250-mm-crv-stal-doppisolerad-1000-v-274055/274055/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insexnyckel-med-t-skaft-4-x-150-mm-crv-stal-doppisolerad-1000-v-274051/274051/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insexnyckel-med-t-skaft-4-x-250-mm-crv-stal-doppisolerad-1000-v-274056/274056/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insexnyckel-med-t-skaft-5-x-150-mm-crv-stal-doppisolerad-1000-v-274052/274052/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insexnyckel-med-t-skaft-5-x-250-mm-crv-stal-doppisolerad-1000-v-274057/274057/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insexnyckel-med-t-skaft-6-x-150-mm-crv-stal-doppisolerad-1000-v-274053/274053/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insexnyckel-med-t-skaft-6-x-250-mm-crv-stal-doppisolerad-1000-v-274058/274058/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insexnyckel-med-t-skaft-8-x-150-mm-crv-stal-doppisolerad-1000-v-274054/274054/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
https://www.denios.se/insexnyckel-med-t-skaft-8-x-250-mm-crv-stal-doppisolerad-1000-v-274059/274059/?utm_source=catalogue&utm_medium=online&utm_campaign=main
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A

ABC-brandsläckare�������������������������439
Absobentfiltar������������������364-397, 429
Absorbenter���������������������364-397, 429
Absorbentkuddar ����� 364-416, 429-439
Absorbentmatta ��������������368-393, 429
Absorbentmattor �������������368-390, 429
Absorbentrullar ���������������369-391, 429
Absorbtionsmatta �������������������376-377
Adapter����������������������������286-294, 322
ADR-satser ��������������367, 398-412, 439
Adsorptionskuddar ����������373-383, 394
Adsorptionslänsor �����������373-383, 394
Affischer ����������������������������������405-411
Aluminiumtransportkärra ���������������551
Ankarspelssatser�����367, 398-412, 439
Ankarspelsspärr ��������������420-430, 471
Ansiktsduschar ������������������������492-493
Antistatmattor �������������������������508-509
Antistatsatser�������������������������286, 314
Arbetshandskar ���������������491, 593-595
Arbetsplatsmata����������������������498-509
Arbetsplatsmattor �������������������498-509
Asbestdamsugare ��������������������������537
Atex-containerpump����������������297-303
Atex-drevomrörare ������������������306-307
Atex-fatpump ��������������������������297-303
Atex-jordkabel spiral ���������������314-317
Atex-jordningskabel ����������������314-317
Atex-omrörare �������������������������306-307
Atex-pump �������������������������������297-303
Atex-tryckluftsomrörare ����������306-307
Atex-värmemantel�������������������310-311
Atex fatlyft ������������������������������356-357
Atex fatvärmare ����������������������310-311
Atex sugare �����������������������������535-537
Automatisk slangtrumma ���������������318
Avfallsbehållare �����������������������������455
Avfallsbehållare för utomhusbruk ��������  
��������������������������������������������������������544
Avfallskärl ��������������������������������������544
Avfallskorg �������������������������������������544
Avfallspåsar ����������������������������541-544
Avfallspåse ������������������������������541-544
Avfallssäckar ���������������������������541-544
Avfallssäckhållare ��������������������������565
Avfallssäckstativ ����������������������������565
Avfallsstation ���������������������������������455
Avfallstankar �������������������436, 538-547
Avfallstunna ����������������������������540-544
Avfallsvagnar ���������������������������������417
Avloppskranar ����������34, 119, 320-321,  
������������������������� 441, 453-454, 465-477
Avloppslock �����������������������������420-425
Avspärrningar ���� 94, 105-111, 598-623
Avspärrningsbarriär ����������������385-388,  
�����������������������������������������420-425, 471
Avspärrningshattar �������������������������621
Avspärrningsnät �����������������������������612
Avtappningsbockar �� 27-35, 62-67, 331

Avtappningsdunk ������������119, 454-457,  
�������������������������������������������������468-476
Avtappningskannor ���������������189, 444,  
�������������������������������������������������465-485
Avtappningskar �������������� 10-11, 34-35,  
����������������������������� 54-83, 339-340, 439
Avtappningskranar �����������34, 320-321,  
��������������������������������� 453-454, 465-477
Avtappningskran i rostfritt stål ������������  
�������������������������������������������������476-477
Avtappningsplatser ��������������������54-83,  
�����������������������������������������339-340, 439
Avtappningsplattform �����������57, 77-79
Avtappningsskåp ����������������������������119
Avtappningsstation av PE ����������54-83,  
�����������������������������������������339-340, 439
Avtappningsstationer ����� 10-11, 27-35,  
����������������������������� 54-83, 339-340, 439

B

Bandavspärrningar ������������������618-619
Bärgningsfat ����������������������������432-433
Barriärer ��������������������������385-389, 423
Baskar������������������ 10-49, 101-103, 539
Basskåp �����������������������������������130-135
Batteripump������������������������������������294
Batteriuppsamlingsbehållare ���������476
Behållare ���������119, 189, 440-485, 544
Behållare för farligt gods ��������445-483
Behållare för fast material �������������540
Behållare för tunga laster ��������������443
Behållare för tung last �������������������583
Behållare i rostfritt stål ����������445-450,  
�����������������������������������������469-477, 522
Behållare med avtappningskran ����������  
�������������������������������������������������476-477
Behållarpumpar �������189, 286-304, 437
Beläggningar som motverkar trötthet ��  
�������������������������������������������������498-509
Bensindunk ����������������������454, 469-476
Bensinpumpar �������������������������292-297
Big Bag lyftkors ������������������������������591
Big Bags �����������������������������������������590
Big Bag staplingsstativ ������������������591
Big Bag utloppsarmatur �����������������591
bio�x �����������������������������������������514-519
Biologiskt rengöringsmedel ����514-519
Blandare och containerpump ���������296
Bordsvagnar ����������������������������552-564
Bordsvåg�����������������������������������������636
Brandklassade kemikalieskåp ��������������  
��������������������������������� 112-159, 170-195
Brandklassade skåp ���������������138-173,  
�������������������������������������������������204-205
Brandklassad miljöcontainer���������175,  
�����������������������������������������234-250, 264
Brandklassad miljöcontainer F90 ���������  
����������������� 175, 204-205, 234-250, 264
Brandklassad miljöcontainer med 
skjutdörrar �������������������������������246-249

Brandklassad miljöcontainer 
Miljöcontainer hyllager ����������242-250,  
��������������������������������������������������������264
Brandklassad miljöcontainer Walk In ��  
�����������������������������������������175, 234-237
Brandsäkert fatskåp ����������������172-173
Brandsäkra skåp ������ 138-155, 170-173
Brandsäkra skåp för brandfarliga 
kemikalier ��������������������������������139-164
Brandskyddsskåp���� 138-155, 170-173,  
�������������������������������������������������202-205
Brandsläckare���������������������������������439
Bränsledunkar �����������������454, 469-476
Bränslepumpar ����������������298-304, 437
Bränsletankar ��������������������������436-438
Brunnstätning, tryckluft������������������425
Brunnstätningar���������������420-425, 471
Bulkgodsvagn ���������������������������������417
Burkar ���������������������������������������������464
Bygghink ���������������������������������484, 544

C

Camouflage-matta��������������������������374
Camouflagematta ���������������������������374
Centrifugalpumpar �������������������������300
Comeback pollare���������������������������621
Container för farliga ämnen ����445-449
Container för farligt gods ��������445-449
Containerpumpar�������������294-304, 437

D

Dammsugare ����������������������������������537
DENSORB absorbenter�����������364-416,  
�������������������������������������������������429-439
Depåer för farliga ämnen �����������36-37,  
�������������������������������������������������176-195
Depåer för kemikalier��������������180-195
Detekterbar skopa ��������������������������464
Dieselpumpar ����������189, 292-304, 437
Dieseltankar ����������������������������436-438
Dieseltankstationer ������������������������438
DIN-skåp������������������ 138-155, 170-173
Distanskoppling för golvelement 51-53
Doppbad ��������������������������469, 514-523
Doppbehållare �����������������469, 522-523
Doppenhet ������������������������������469, 523
Doppkorg ��������������������������������469, 523
Dopptankar ����������������������469, 520-523
Doseringsbehållare ��������189, 440-454,  
�������������������������������������������������465-485
Doseringsdunk���������119, 455, 468-476
Doseringsflaska ������������������������������460
Doseringskannor ���������������������465-475
Doseringskranar �������34, 119, 320-321,  
������������������������� 441, 453-454, 465-477
Doseringsskåp ��������������������������������119
Doseringsstation ������������� 10-11, 34-35
Drevomrörare med växel ���������306-307
Droppkar ���������������������������������442, 485

Droppkar av plast ����������������55-75, 439
Droppvattenskydd �������������������428-430
Dryckesbehållare�������������469, 522-523
Dubbelväggig tank �������������������������440
Dumper ������������������������������������574-579
Dunk ���������������� 119, 455-457, 468-476
Dunkar ��������������������������������������������483
Dunkar för farliga ämnen ��������456-457
Dunk för kemikalier ����������������454-457,  
�������������������������������������������������468-477
Dunk i rostfritt stål ������������������469-476
Dunkkärra ����������������197, 337-339, 362
Dunkpumpar ����������������������������286-291
Dunktippare �������������197, 337-339, 362
Dunkvagn�������������������������361-363, 564

E

EI30-/EI90-skåp �����������������������202-203
Eko-flaska ���������������������������������������460
Elektriska fatpumpar �������294-304, 437
Elektrisk blandare��������������������306-307
Elektronisk nivåindikator ���������436-437
Elomrörare �����������������������306-307, 442
Elpumpar ����������������� 294-304, 436-437
EN-skåp ������������������� 138-155, 170-173
EN 14470 ���������������������������������138-173
Engångshandskar ���������������������������491
Engångshandske av latex���������������491
Engångskläder �������������������������488-489
Engångsskyddsklädslar �����������488-489
ESD-dunk ��������������������������������457, 468
ESD-fat ������������������������������������453-459
ESD-kran�����������������������������������������321
ESD-mattor ������������������������������508-509
ESD-skyffel �����������������������������417, 595
Euro gallerbox ��������������������������59, 598
Ex-klassad drevomrörare���������306-307
Ex-klassade pumpar �����������������������297
Ex-klassad fatlyft���������������������356-357
Ex-klassad jordningskabel�������314-317
Ex-klassad omrörare����������������306-307
Ex-klassad spiraljordningskabel�����������  
�������������������������������������������������314-317
Ex-klassad sugare �������������������535-537
Ex-klassad tryckluftsomrörare 306-307
Ex-klassad värmemantel  ��������310-311
Ex-skyddade verktyg��������325, 638-641

F

Falcon ���������������������� 469-475, 520-526
Falcon-behållare���������������������463-475,  
�������������������������������������������������520-526
Falcon-säkerhetsbehållare �����469-477,  
�������������������������������������������������520-526
Falsade fat�������������������������������450-451
Färger ��������������������������������������626-629
Fartdämpare �����������������������������������623
Fat��������������������������������������������444-459
Fatadapter ��������������������������������������322
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Fat av PE med lock ������������������444-459
Fat av rostfritt stål��������������������������450
Fatbandage�������������������������������������427
Fatbockar ������������������������� 27-35, 62-67
Fatdepåer ��������������������������������176-195
Fatgreppare �������������������173, 229, 313,  
�����������������������������������������342-355, 432
Fathantering ����������173, 197, 229, 313,  
�������������������������331-362, 432, 451, 568
Fathuv ������������������������������������������20-41
Fathylla ������������������������������94-111, 599
Fatkärra ���������������������������338-341, 568
Fatklämma �����������������������342-345, 432
Fatkran���������������34, 119, 320-321, 441
Fatlager Miljöcontainer����������218-250,  
��������������������������������������������������������264
Fatlock �������������������������������������450-453
Fatlyft ��������������173, 229, 313, 346-357
Fatlyftanordningar ���������173, 229, 313,  
���������������������������������341-355, 432, 568
Fatlyftklämma����������������173, 229, 313,  
�������������������������������������������������344-355
Fat med lock ����������������������������450-451
Fatnyckel �������������������������319-325, 638
Fatomrörare �����������������������������306-307
Fatöppnare ������������������������������319-325
Fatpall������������������������������ 27-35, 56-75
Fatpump�������������������189, 286-304, 437
Fatrullare ���������334-341, 432, 451, 568
Fatrullare av plast� Fatrullare av PE �����  
��������������������������������������������������������336
Fatsäkerhetsventil ��������������������34, 323
Fatskåp ������������������������������������172-195
Fatskåp PolySafe  ��������������������176-183
Fattillbehör �����������34, 80-82, 189, 289,  
������������������������� 319-331, 450-469, 524
Fattransport �����������173, 197, 229, 313,  
�������������������������331-362, 432, 451, 568
Fattransportlyft��������313, 337-355, 568
Fattratt��������������������189, 326-329, 451,  
�������������������������������������������������465-469
Fattruck��������������������313, 341-355, 568
Fattång ����������������������������342-345, 432
Fatvagn ����������������������������338-341, 568
Fatvändare��������������������������������������348
Fatvärmare ������������������������������308-313
Fatventil������������������������������������34, 323
Filtdukar�����������������������������������528-531
Findoseringskannor �����������������469-471
Finfördelningspump����������������463-469,  
�������������������������������������������������526-527
Firmabil������������������������������������559-562
Flänstätningar ��������������������������������426
Flaska med tryckkork ����������������������463
Flaska PP ����������������������������������������462
Flaskor �������������������������������������460-465
Flaskor med bred hals �������������461-465
Flaskor med öra ������������������������������465
Flaskor med smal hals�������������460-463
Flaskor på lager ������������������������������465
Flergångsbehållare�������������������������464

Flexibelt uppsamlingskärl ������428-431,  
��������������������������������������������������������525
Flödesmätare�������������������294-304, 437
Flyttbara arbetsbord ����������������555-559
Flyttbara soptunnor �����������������540-544
Flyttbara uppsamlingskärl ����������10-20, 
 �������������������������������� 32-33, 54-62, 339
Företagsaffischer ���������������������405-411
Förkläden ����������������������������������������490
Förrådstank������������������������������436-441
Förslutbar fattratt �����������189, 328-329,  
��������������������������������������������������������469
Förslutbar tratt ���������������189, 326-329,  
��������������������������������������������������������469
Förslutningslock ����������������������453-454
Förvaring av litiumbatteri ��������248-249
Förvaring av litiumbatterier�����248-249
Förvaring inomhus Miljöcontainrar
���������������������������������175, 210-250, 264
Förvarings- och städvagnar ������������417
Förvaringsflaskor ����������������������������465
Förvaringslösningar ��������175, 210-250,  
��������������������������������������������������������264
Förvaringsutrymme������������������210-231
Förvaring utomhus Miljöcontainrar
���������������������������������175, 210-250, 264
Förvarningstankar��������������������436-441
Förzinkad gallerhylla �������18-19, 69, 94
Fotmattor ���������������������������������510-511
Frostfri lagring ���������175, 210-250, 264
Frånluftsanslutning för lagertankar �����  
�������������������������������������������������436-437
Frånluftsfläkt ���������������������������161-172
Fuktare��������������������� 463-469, 524-525
Fyrkantsbehållare �������������������443, 464

G

Gaffellyftvagn ��������������������������568-569
Gaffellyftvagnar �����������������������568-569
Gallerboxar �����������������������59, 331, 598
Gallerboxavställningsytor ����������18-19,  
����������������������������������������������������69, 94
Gallerboxgolv ������������������18-19, 69, 94
Gallerboxkar �����������������������������59, 331
Gallerboxskydd �������������������������59, 598
Gängadapter��������������������286-294, 322
Gasflaskcontainer��������������������204-205
Gasflaskdepåer������������������������196-205
Gasflaskeskåp �������������������������196-205
Gasflasklagring������������������������196-205
Gasflaskor, brandskyddsskåp ���������������  
�������������������������������������������������204-205
Gasflaskpallar���������������������������������361
Gasflasktransportstativ ���360-363, 564
Gasflaskvagn �������������������361-363, 564
Gasskåp för flytande gas���������196-205
Gavelväggsvagnar �������������������552-567
GGVSE-behållare����������������������������464
Giftskåp ������������������� 112-155, 170-173
Glasflaskehållare����������������������������359

Gnistfria verktyg ��������������325, 638-641
Golvbarriärer ��������������������������423, 610
Golvbeläggning �����������������������626-629
Golvbeläggningar ���� 376-377, 627-632
Golvelement ���������� 50-52, 84, 607-616
Golvelement av PE ���������������������������84
Golvfärg �����������������������������������626-629
Golvkar �������� 10-84, 100-103, 331-340,  
���������������������������������429-439, 525, 539
Golvkar för hyllor ���������������������100-103
Golvkar i rostfritt stål ������������������10-19
Golvmarkeringsband ����������������������628
Golvmarkeringsfärger��������������626-629
Golvmarkeringssystem ������������626-629
Golvmattor�������������������������������498-511
Golvskydd ��������������������������������376-377
Granulat�����������������������������������413-417
Granulatvagnar����������������413-417, 595
Gullistop ����������������������������������420-425
Gummimattor ��������������������������498-508

H

Halkskyddande golvbeläggning �����������  
�������������������������������������������������627-632
Halkskyddslager ����������������������626-629
Halkskyddsmatta ����������������������������500
Halksskyddsband���������������������627-632
Halksskyddsbeläggningar ������510-511,  
�������������������������������������������������627-632
Halksskyddsmattor ������������������498-509
Handmixer ��������������������������������������442
Handomrörare �����������������306-307, 442
Handpallyftare�������������������������568-569
Handpumpar ���� 189, 286-304, 436-437
Handskar �������������������������491, 593-595
Handspadar ��������������������417, 464, 595
Handvevrotationspumpar ��������289-303
Hängvåg �����������������������������������������637
Hävarmspumpar ��������������189, 286-303
Hävstång för fat �����������������������������324
Helkroppsduschar��������������������494-497
Hink �������������������������467, 483-484, 544
Hink i rostfritt stål ��������������������������484
Hjulfäste �����������������������������������������396
Hörnskyddsprofil����������������������607-617
Hylla för småförpackningar ���������86-99
Hyllager ����������� 222-231, 242-250, 264
Hylla i rostfritt stål ���������������������������92
Hylldunkar ��������������������������������������468
Hyllkar ������������������������� 54-61, 100-103
Hyllkärl ������������������������������������100-103
Hyllor ������������������������� 86-111, 596-599
Hyllor för kemikalier ����������86-111, 599
Hyllpåkörningsskydd ��������94, 105-111,  
�������������������������������������������������598-611
Hyllställ �������������������������������86-95, 596
Hyllvagn�����������������������������������552-567
Hyllåda �������������������������������������������586
Hållare för avfallssäckar ����������������565
Hålplåtsavställningsyta��������������������19

Hålplåtshyllplan �������������������������������19
Hålplåtsinsats ����������������������������������19
Hålplåtsskydd �����������������������������������19
Hårskydd engång����������������������������491

I

IBC �������������������������������������������445-449
IBC-container���������������������������445-449
IBC-hylla ��������������������������104-111, 599
IBC-kar ��������������� 13, 39-57, 77-83, 539
IBC-lagring������������ 57, 77-83, 180-195,  
�����������������������������������������218-247, 264
IBC-locköppnare ���������� 80-82, 325-330
IBC-omrörare ���������������������������306-307
IBC-stationer �������������������������57, 77-83
IBC-tratt ����������������������������������330, 469
IBC-uppsamlingskärl ������������13, 39-57,  
���������������������������������������������77-83, 539
IBC-värmemantlar �������������������308-311
IBC för farligt gods ������������������539-547
Induktionsvärmare��������������������������312
Industriabsorbentfiltar������������364-375,  
�����������������������������������������392-397, 429
Industridammsugare ���������������534-537
Industriflaska ����������������������������������465
Industrigallerboxar �������������������59, 598
Industrihink����������������������483-484, 544
Industrikranar ���������������������������������571
Industripallar ���������������������������176-177
Industripumpar ����������������294-305, 437
Industrispegel��������������������������624-625
Industritankar ��������������������������440-441
Inliner �������������������� 27, 38-48, 101-111
Innehållsvisning �����������������������������440
Insamling av kemikalier ��������420, 483,  
�������������������������������������������������538-547
Inspektionsspegel �������������������624-625
Instickshylla�������������������������86-95, 596
Isolerade verktyg ���������������������642-643
Isolerad miljöcontainer �����������������175,  
�����������������������������������������214-250, 264

J

Jordningskabel ��������286, 297, 314-317
Jordningskabelvinda ���������������314-317
Jordningsklämma ������������286, 314-317
Jordningsklämmor�����������286, 314-317
Jordningsutrustning ��������286, 314-317

K

Kabelbryggor ���������������������������622-623
Kabeltrumma ����������������������������������318
Kanna i rostfritt stål ����������������469-470
Kannhållare ����� 35-43, 94-98, 110, 229
Kar 10-84, 100-103, 331-340, 439, 539
Kar för småbehållare������ 10-19, 32-33,  
���������������������������������������������54-61, 340
Karhyllor ������������������������������������86-111
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Karinsatser ������������ 27, 38-48, 101-111
Kar i rostfritt stål �������������10-19, 31, 49
Kärl i rostfritt stål ����10-19, 31, 49, 485
Kärra av stålrör�������������������������������550
Kedjestativ �������������������������������������620
Kemikalieabsorbent ��������390-397, 429
Kemikalieabsorbenter ��������������������416
Kemikaliebehållare ���������119, 432-483
Kemikalieflaska �����������������������460-475
Kemikalieförkläde ��������������������������490
Kemikaliehandskar �������������������������595
Kemikaliehylla ����������������������������������92
Kemikaliekar��������������� 10-84, 100-103,  
����������������� 331-340, 429-439, 525, 539
Kemikalielager ������������������������210-231
Kemikaliepumpar ������������286-304, 437
Kemikalieskyddshandskar ��������������595
Kemikalieskyddsoverall�����������488-489
Kemikalieskåp �������������������������112-173
Kemikalietankar ����������������������440-444
Köldskyddshandskar����������������593-595
Kolvpump���������������������������������288-291
Kombinationshyllor �����������������107-111
Kompakttippare �����������������������578-579
Kompakttippbehållare �������������575-578
Komponentrengöring�������469, 520-523
Komponentrengöringsmedel ���������469,  
�������������������������������������������������514-523
Komponenttvätt����������������������469, 520
Kontrollspegel �������������������������624-625
Kopplingselement �����������������������51-53
Körbara materialstativ ������������570-571
Korg för dopptank������������469, 520-523
Korg för dränkbehållare ����������������469,  
�������������������������������������������������522-523
Korg för rengöringsbehållare ���������522
Korg för smådelar��������������������520-522
Körstråkssäkring����������������������621-623
Kran ������������������34, 119, 320-321, 441,  
�����������������������������������������454, 465-477
Kran i rostfritt stål ��������������������������320
Kroppsduschar�������������������������494-497
KTC-stationer ������������������������57, 77-83
KTC-uppsamlingskärl ������������57, 77-83
Kulventiler ������������������������������119, 441
Kåpa ��������������������������������������������20-41

L

L-rings-fat ���������������������������������������453
Laboratoriebehållare ���������������464-466
Laboratoriecylinder ������������������������466
Laboratoriedunkar ����������119, 454-455,  
�������������������������������������������������468-476
Laboratoriedunk i rostfritt stål �������������  
�������������������������������������������������469-477
Laboratorieflaska���������������������460-465
Laboratoriehink ������������������������������483
Laboratoriekanna ��������������������465-470
Laboratoriekar ���������������� 10-19, 54-61,  
�����������������������������������������331-340, 485

Laboratoriekar i rostfritt stål ���469-470
Laboratoriekärl �������������������������������466
Laboratoriemugg ����������������������������466
Laboratoriepump �������������294-304, 437
Laboratorierock �����������������������490-491
Laboratorieskålar ���������������������������485
Laboratorieskåp������� 112-159, 170-173
Laboratorietratt ����������������������326-328,  
�����������������������������������������457-477, 524
Läckagedetektering ��������25, 43, 63-82,  
���������108-115, 128, 182, 217, 231, 418
Läckagedetektor �������������25, 43, 63-82,  
���������108-115, 128, 182, 217, 231, 418
Läckageindikator ������������25, 43, 63-82,  
���������108-115, 128, 182, 217, 231, 418
Läckageövervakning �������25, 43, 63-82,  
���������108-115, 128, 182, 217, 231, 418
Läckagesensor����������������25, 43, 63-82,  
���������108-115, 128, 182, 217, 231, 418
Läckageset ��������������367, 398-412, 439
Läckagevarnare ��������������25, 43, 63-82,  
���������108-115, 128, 182, 217, 231, 418
Lagerbehållare ����������������59, 119, 413,  
��������������������������������� 432-483, 577-598
Lagerbockar ������������������������������������477
Lagerhyllor����������������� 86-111, 596-599
Lagerlåda���������������������������������587-589
Lagerpallar ������������������������������176-177
Lagerskåp ���������������� 112-155, 170-173
Lagertankar �����������������������������436-441
Lagervagnar�����������������������������552-567
Lagrings- och avfallstankar ������������436
Lagring utomhus������175, 210-250, 264
Lampa ���������������������������������������������398
Lampor��������������������������������������������398
Lastbrygga ��������������������������������������623
Lättbyggkran�����������������������������������571
LED-lampor �������������������������������������398
Ledande behållare�������������������447-468
Ledande dunk �������������������������457, 468
Ledande fat �����������������������������453-459
Ledande spade �����������������������417, 595
Lift �����������������������������������313, 350-355
Livsmedelsskopa ����������������������������464
lock �������������������������� 450-453, 484-485
Lock för hink i rostfritt stål �������������484
Logistikboxar ����������������������������������567
Logistikvagnar �������������������������552-567
Löpmattor ��������������������������������376-377
Lösningsmedelspumpar ����������286-297
Lossningsservice för containrar �����������  
��������������������������������� 139-146, 161-168
Luvor �����������������������������������������������491
Lyfta och transportera fat �����173, 197, 
��������������������������������229, 313, 331-362,  
����������������������������������������432, 451, 568
Lyftbordsvagnar �����������������������572-573
Lyftenheter ������������173, 197, 229, 313,  
�������������������������������������������������331-362
Lyftkors �������������������������������������������591
Lysrörsbox ��������������������������������������420

Lådkärror ���������������������������������550-551
Lås för gasflaskor ��������������������634-635
Låssystem���������������������������������������635

M

Magnetborste��������������������������532-533
Magnetuppsamlare �����������������532-533
Märkband ���������������������������������������628
Märkfärger ������������������������������626-629
Märkmaskin�����������������������������626-629
Märkningar ����������������������542, 574-578
Märksystem������������������������������������626
Mässingskranar������������������������34, 320
Mätbägare�������������������������������466-467
Mätcylinder ������������������������������������466
Materialhantering - 
Universalbehållare av plast �����������577
Materiallyftare ������������������������570-573
Materialstativ��������������������������570-571
Mätglas ������������������������������������������466
Mätkannor ���������������189, 444, 466-485
Mattor som motverkar trötthet ������������  
�������������������������������������������������498-509
Membranpumpar���������������������295-303
Metallbehållare�����������������������532-533
Metalldetektor ������������������������532-533
Metallspånsamlare �����������������532-533
MGB �����������������������������������������������544
Miljöcontainer �������������������������210-231
Miljöcontainer Hyllager ���������222-231,  
�����������������������������������������242-250, 264
Miljöcontainer ”Walk in” ��������������175, 
��������������������������������� 210-217, 234-237
Miljöskåp����������������� 112-155, 170-171
Mineraloljepump �����189, 292-304, 437
Mixer ���������������������������������������306-307
Mobila tankstationer��������������304, 438
Mobil avfallsbehållare �����������540, 565
Mobil dieseltankstation �����������������438
Mobil plasttank ������������������������������438
Mobil tank �������������������������������436-438
Modulhyllor ���������������������������������96-99
Monteringskran ������������������������������571
Monteringslyftbord �����������������572-573
Monteringsservice �����������������139-146,  
�������������������������������������������������161-168
Monteringsvagn ����������������������552-567
Motviktskran ����������������������������������571
Mugg ����������������������������������������������466

N

Nitrilhandskar���������������������������������595
Nivåindikator ����������� 322-328, 436-451
Nivåindikering ��������������������������������440
Nivåsticka������������������������322-328, 451
Nivåvagnar ������������������������������552-567
Nivåvakt ��������������������������322-328, 451
Nödduschar �����������������������������492-497
Nödfallsboxar ����������367, 398-412, 439

Nödlägesberedskap �������25, 43, 63-82,  
����������������108-115, 128, 182, 217, 231,  
�����������������������������������������418-430, 471
Nålfiltsrulle������������������������������376-377
Ögonduschar ���������������������������492-497

O

Oljeabsorbent ������������������378-384, 429
Oljeabsorptionsmedel ������������368-384, 
������������������������� 395-397, 413-416, 429
Oljeavskiljare����������������������������������536
Oljebarriärer ����������������������������385-389
Oljebehållare �����������189, 444, 466-485
Oljefatspumpar����������������189, 292-303
Oljeinlämningsstation ��������������������305
Oljekanna ����������������189, 444, 466-485
Oljekärl ����������������������� 10-84, 100-103,  
���������������������������������331-340, 439, 539
Oljekuber ����������������������������������������389
Oljekudde ���������������������������������������383
Oljelänsor ���������������������������������������383
Oljepumpar �������������������������������������305
Oljeskimmer ���������������������������389, 536
Oljeskåp�����������������������������������112-135
Oljespärrar�������������������������������385-388
Oljetankar ���������������������������������������436
Olyckskar ���������������������������������428-430
Omrörare �������������������������296-307, 442
Omrörare för containrar ����������306-307
Overaller ����������������������������������488-489
Överfyllningsskydd �������������������������440
Överkörningströsklar ����������������������623

P

Paketvagnar�����������������������������552-567
Pallar ���������������������������������������436-440
pallar ���������������������������������������176-177
Pallställ����������������������������104-111, 599
Palluppsamlingskärl �������������������54-83,  
������������������������� 100-103, 331-340, 439
Pallvagnar��������������������������������568-569
Pallyftare av rostfritt stål ���������������569
Paneler ����������������������������������50-52, 84
Papperskorgar ��������������������������������544
Parkeringsbygel ������������������������������621
Parkeringsstopp������������������������������621
PE-avfallssäck �������������������������541-544
PE-avtappningskanna ������������189, 444,  
�������������������������������������������������466-485
PE-avtappningsstation ���������������54-83,  
�����������������������������������������339-340, 439
PE-burk �������������������������������������������464
PE-fats-pallar����������� 27-35, 55-75, 439
PE-flaskor���������������������������������460-465
PE-galler �������������������������������18, 69, 94
PE-galler för kar��������������������18, 69, 94
PE-golvkar för hyllor ����������������100-103
PE-hyllkärl����������������������������54-61, 100
PE-inläggskar��������� 27, 38-48, 101-111
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PE-kar ������������������������� 54-83, 100-103,  
�����������������������������������������331-340, 439
PE-lock �������������������������������������450-453
PE-säkerhetsbehållare ������������442-443
PE-tank ������������������������������������438-443
PE-tippbehållare ����������������������574-575
PE-universalbehållare ������������442-443,  
������������������������������������������������464, 577
PE-uppsamlingskärl ���� 54-83, 100-103,  
��������������������������������� 331-340, 439-442
PE-uppsamlingskärl för hyllor ��������������  
�������������������������������������������������100-103
Pelarskydd ��������������������������������������614
Penselrengöringsbord �������������514-521
Peroxidlager �����������������������������������250
Personledningssystem ������������618-619
Personlig skyddsutrustning ����488-491,  
�������������������������������������������������593-595
PET-flaska ���������������������������������������462
Plangolvkar ���������������������� 50-56, 74-84
Plankar������ 10-61, 74-84, 331-340, 539
Plast-dumper ���������������������������574-577
Plastbehållare �����������������440-444, 464
Plastburk�����������������������������������������464
Plastdunk ��������� 119, 455-457, 468-476
Plastfat ������������������������������������442-459
Plastfatrullare���������������������������������336
Plastflaska �������189, 444, 460-467, 485
Plastflaskor ������������������������������460-465
Plastfyrkantbehållare �������������443, 482
Plastgolvelement������������������������������84
Plasthink ����������������������������������483-484
Plastkanna ���������������189, 444, 466-485
Plastkar��������������� 55-83, 100-103, 331,  
�������������������������������������������������439-442
Plastkranar ������119, 321, 441, 465-468
Plastlock ����������������������������������450-453
Plastmugg���������������������������������������466
Plastpall�������������������������������55-75, 439
Plastpallar ������������� 57, 82-83, 176-177
Plastsäck ���������������������������������541-544
Plastsäckar �������������������������������������539
Plastskåp ����������������������������������������130
Plasttank����������������������������������438-444
Plasttankar �������������������������������������438
Plasttankar med dubbla väggar �����440
Plasttratt���������� 189, 326-330, 469-477
Plastuppsamlingskärl �����������������54-83,  
������������������������� 100-103, 331-340, 439
Plastvagn ����������������������������������������417
Plattform����������������������������������442-444
Plattformslift ���������������������������570-573
Plattformsvåg ���������������������������������637
Plattformvagnar�����������������������552-567
Pluggar ������������������������������������453-454
Plugghålsfat �����������������������������������451
Plåthink�����������������������������������484, 544
PolySafe-system�����������������������������331
Polystyren-skopa ����������������������������464
Potentialutjämning ����������������286, 297,  
�������������������������������������������������314-317

PP-mugg �����������������������������������������466
Precisionsvåg ���������������������������������636
Profil- och kantskydd ���������������607-617
PSM-skåp ���������������� 138-155, 170-171
Pulversläckare ��������������������������������439
Pulvertratt���������������������������������������463
Pumpar ����������������������������294-304, 437
Pumpar med dubbla membran �������������  
�������������������������������������������������295-303
Pumpsprayflaska ����������������������������527
Putsdukar���������������������������������528-531
Putstrasbehållare ������������483, 540-546
PVC-flaska ��������������������������������������461
Påfyllnings-/avtappningstratt ��������������  
������������������������� 326-329, 451, 465-477
Påfyllningsarmatur ������������������436-437
Påfyllningshjälpmedel ����������34, 80-82,  
��������������������������������189, 289, 319-331,  
���������������������������������444-469, 485, 524
Påfyllningshylla ���������������������������94-99
Påfyllningskranar������34, 119, 320-321,  
���������������������������������441, 454, 465-477
Påfyllningspumpar����������189, 286-304,  
��������������������������������������������������������437
Påfyllningsrör ���������������������������������440
Påfyllningsskydd��������������������������79-83
Påfyllningstrattar������������189, 326-330, 
������������������������� 436-437, 451-477, 524
Påkörningsskydd 94, 105-111, 598-617
Påkörningsskydd bygel ������������608-611
Påkörningsskydd plast�������������606-607
Påkörningsskyddsbarriär ���������603-605
Påkörningsskyddshörn�������������603-611

R

Radmarkeringar ������������������������������626
Reflexpinne�������������������������������������621
Regnvattenskydd ���������������������428-430
REI 120 Brandklassad miljöcontainer
����������������� 175, 204-205, 234-250, 264
Remlåsningsband ��������������������618-619
Rengöringsbehållare ��������������460-469,  
�������������������������������������������������522-527
Rengöringsbord ���������������469, 514-521
Rengöringsmedel ���������������������������519
Rengöringsmedel för smådelar ������������  
��������������������������������� 463-469, 514-523
Rengöringsmedel för 
systemkomponenter ����������������514-521
Rengöringstrasor ���������������������528-531
Rengöringsutrustning ������469, 514-537
Rengöringsvätskor��������������������������519
Rengöring utan lösningsmedel ������������  
�������������������������������������������������514-519
Reparaturservice ��������������������139-146,  
�������������������������������������������������161-168
Resttömningspumpar ��������������297-303
Rotationspumpar ���������������������289-303
Rullstativ ����������������������������������������396
Rullvagn���������������������������417, 560-564

Rum för laddning av litiumbatterier �����  
�������������������������������������������������248-249
Rund behållare ����������������442-444, 464
Rundfat ������������������������������������450-459
Rund flaska ������������������������������460-465

S

Säckkärror �������������������������������550-551
Safe-pallar�������������������10-49, 331, 539
Säkerhetsaffischer �������������������405-411
Säkerhetsavfallsbehållare �������������541
Säkerhetsbehållare ��������443, 454-483,  
��������������������������������� 522-527, 538-547
Säkerhetsbehållare av PE ������442-443,  
�����������������������������������������469-475, 525
Säkerhetsbehållare av rostfritt stål �����  
��������������������������������� 469-476, 524-526
Säkerhetsbehållare av stål �����������454, 
�������������������������������������������������465-473
Säkerhetsbehållare för farliga ämnen �  
�����������������������������������������483, 540-546
Säkerhetsbehållare i rostfritt stål ��������  
�������������������������������������������������469-477
Säkerhetsdepåer ���������������������176-195
Säkerhetsdunk����������������119, 455-469,  
�������������������������������������������������524-527
Säkerhetsdusch �����������������������492-497
Säkerhetsfat ���������������������������432, 458
Säkerhetshandskar����������491, 593-595
Säkerhetskanna������� 463-475, 524-527
Säkerhetskannor av PE�����������469-475,  
��������������������������������������������������������525
Säkerhetskar av plast�����������������54-83,  
������������������ 100-103, 331-340, 439-442
Säkerhetskärl ������������� 10-84, 100-103, 
������������������������� 331-340, 439-442, 539
Säkerhetskläder ����������������������488-491
Säkerhetslampa �����������������������������398
Säkerhetslåda för farliga ämnen ���������  
�������������������������������������������������445-483
Säkerhetsmatta ������������������������������500
Säkerhetspåfyllningsbehållare ������������  
�������������������������������������������������469-477
Säkerhetsräcke������������������������603-605
Säkerhetsskåp ��������� 138-155, 170-195
Säkerhetsspegel����������������������624-625
Säkerhetssugare ���������������������534-537
Säkerhetstavla ������������������������405-411
Säkerhetsuppsamlingskärl ���������10-84,  
���������� 100-103, 331-340, 439-442, 539
Saltspridarbehållare����������������593-594
Saltspridarvagn ������������������������������417
Samlingsbehållare ����������������420, 483,  
�������������������������������������������������538-547
Samlingsbox �����������������������������������582
Samlingsboxar�����������59, 413, 577-598
Samlingskar���������������� 10-84, 100-103,  
���������������������������������331-340, 439, 539
Samlingstankar ������� 436-441, 538-547
Sandbehållare �������������������������593-594

Saxgaffellyftvagn ��������������������572-573
Saxlyftbord �������������������������������������573
Saxspärr �����������������������������������������612
Schaktavspärrningar ����������������������612
Servetter����������������������������������528-531
Service��������������������� 139-146, 161-168
Service Kundtjänst �����������������139-146,  
�������������������������������������������������161-168
Sigillock �����������������������������������453-454
Silbottnar����������������������������������������520
Självtippare �����������������������������578-579
Skarvdon��������������������������������������51-53
Skarvskenor ���������������������������������51-53
Skiftnyckel, gnistfri �����������������638-641
Skimmer �����������������������������������������536
Skjutbygel�����������������������������������������59
Skjutdörrar Brandklassad 
miljöcontainer �������������������������246-249
Sköljtratt����������������������������������472-477
Skoöverdrag �����������������������������������491
Skopa av rostfritt stål���������������������464
Skopa för livsmedel������������������������464
Skruvflaska ������������������������������460-465
Skruvlocksnyckel ���������������������324-325
Skruvlocksöppnare ������������������324-325
Skyddsbrytaravspärrning����������������635
Skyddsbyglar ���������������������������608-611
Skyddsdike ����������������������420-425, 471
Skyddshandskar ��������������491, 593-595
Skyddshuvar ��������������������������������20-41
Skyddskar ������������������� 10-84, 100-103,  
���������������������������������331-340, 439, 539
Skyddskläder ���������������������������488-491
Skyddskåpor ������������������������20-41, 491
Skyddsoveraller �����������������������488-489
Skyddsöverdragskläder �����������488-489
Skyddsprofiler��������������������������606-617
Skyddsräcke ����������������������������603-605
Skyfflar, gnistfria ����������������������������640
Skåp för farliga ämnen������������112-173
Skåp för gasflaskor������������������196-205
Skåp för syror och baser ���������130-135
Skåp i rostfritt stål �������������������������126
Släckhuvud �������������������������������������540
Slangbryggor ���������������������������622-623
Slangtrumma ����������������������������������318
Slangtrummor���������������������������������318
SmartSafe �����������������������������������11-21
Smutsuppsamlingsmattor �������510-511
Småbehållarskåp����� 112-155, 170-171
Snöskyfflar �������������������������������593-595
Soptunna för utomhusbruk�������������544
Soptunnor ���������������������������������������544
Sorteringssystem för återvinning���������  
�����������������������������������������542, 574-578
Spadar ����������������������������417, 464, 595
Spännklogripare ��������������342-345, 432
Spänsamlare ���������������������������532-533
Spärrbygel �������������������������������608-611
Spegel �������������������������������������624-625
Spillbricka��������������������������������428-430
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SpillGuard® ����� 25, 43, 63-82, 108-115,  
������������������������128, 182, 217, 231, 418
Spillinvallning������������������420-433, 471
Spillmattor�������������������������������420-425
Spilloljekanna���������������������������������541
Spilloljetank �����������������������������������436
Spilloljetankar ��������������������������������436
Spillskydd för fat ������������ 10-37, 50-84,  
������������������������� 100-103, 331-340, 439
Spillsystem �������������������������������������428
Spiraljordningskabel ���������������314-316
Sprayflaska �������������������������������������460
Spraykannor ������������ 463-469, 526-527
Spraykannor i rostfritt stål �����463-469, 
 �������������������������������������������������������526
Spridarvagn ���������������������413-417, 595
Sprundfat���������������������������������450-451
Spånbehållare �������������������������578-579
Spånmagnet ����������������������������532-533
Spånomhändertagande �����������532-533
Spåntippare �����������������������������578-579
Städvagn ����������������������������������������417
Stänkskydd ����������������������������������38-43
Stänkskyddsmanschett ������������������426
Stänkskyddsplan ���������������������426-428
Stänkskyddsvägg�������������������������38-43
Stänkskyddsväggar ���������������������38-43
Stapelbara eurobehållare ��������������585
Stapeldepå ����������������������������������36-37
Stapelhyllor ���������������������������������96-99
Staplingsbara behållare ����������581-585
Staplingsbara behållare av PE �������581
Staplingsbara behållare av plast ���581
Staplingsbara behållare av rostfritt 
stål�������������������������������������������476-477
Staplingsbara behållare i plast ������581
Staplingsstativ �����������������������444, 591
Stationer för farligt avfall �����������36-37
Stativ för avfallssäck����������������������565
Stativ för gasflaskor �����������������������359
Steelsafe fatskåp ��������������������184-195
Sterila skopa ����������������������������������464
Stöd ���������������������������������441, 453-454
Stötskyddssystem ��������������������������617
Strömaterialskyfflar ���������417, 593-595
Strömaterialvagn�������������413-417, 595
Stående rullhållare�������������������������396
Stående säkerhetsfat ���������������������477
Stålfat���������������������������������������������451
Stålfatsrulle�������������334-336, 432, 451
Stålkannor ��������������������������������������467
Stålkärl ���������������� 10-48, 101-103, 539
Ståltratt ����������� 326-328, 463-477, 524
Sugkudde�������������������������373-383, 394
Suglänsor ��������������������������������373-383
Sugrör ���������������������������������������������440
Svetsförkläden �������������������������������490
Svetskuddar������������������������������������490
Syraabsorbent ����������������392, 416, 429
Syrapumpar �����������������������������288-294
Syraskåp ����������������������������������130-135

T

T-kodsfat �����������������������������������������432
Tankar ���������������������� 436-444, 538-547
Tank för farliga kemikalier ������436-438
Tankstation ������������������������������436-438
Tankstationer ����������������������������������305
Tätningsbarriär �������� 385-389, 422-423
Tätningsdamm �����������������420-425, 471
Tätningsdyna ����������������������������������425
Tätningsmattor ������������������������420-425
Tätningsproppar �����������������������������426
Teknikcontainer �������175, 210-250, 264
Tillbehörsvagn �������������������������550-567
Tillbehör tank�������������������119, 440-441
Tillsatsenheter för gaffeltruckar ����173,  
�����������������������������������������229, 344-349
Tippbehållare av plast �������������574-577
Tippbehållare för tillbehör�������578-579
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DENIOS Key Account Manager kan hjälpa dig både digitalt och på plats. 
Du som kund får individuell rådgivning och kan dra nytta av våra kunskaper 
om lokal lagstiftning. Ett golobalt samarbete mellan försäljningsställen och 
fabriker garanterar att du snabbt får beställda produkter till ett bra pris.

 W Vi har det största sortimentet på marknaden när det gäller säkerhetsre-
levant utrustning och arbetssäkerhet

 W Fler än 700 leverantörer under samma tak
 W Internationellt godkända produkter direkt från tillverkaren
 W kundanpassade lösningar som uppfyller nationella lagar och regler
 W Processdigitalisering
 W 1:1 rådgivning av en personlig Key Account Manager
 W Sänkta material- och processkostnader
 W Internationella avtal
 W Enkel införandeprocess
 W Optimerat utbud tack vare anpassad rådgivning
 W Certifierade leverantörer
 W Ett omfattande service- och underhållsutbud, inlämning och  

återvinning
 W DENIOS Academy:  

Håller kundanpassade utbildningar både digitalt och på plats hos dig.

Gör det mindre komplicerat och spara tid och pengar.

Rekommenderas av SAP Ariba.

15 års erfarenhet av E-Business: DENIOS SE är en professionell 
samarbetspartner för stora kunder, eller med andra ord: Hos oss är 
eProcurement standard – och vi erbjuder 14 språk med fler än 200 aktiva 
kataloger och 14 000 artiklar. Vi har det största sortimentet på marknaden 
när det gäller säkerhetsrelevant utrustning och arbetssäkerhet. Men inte 
bara det: Allt anpassas helt efter dina behov enligt nationella lagar och 
regler. Som storkund får du även många andra fördelar som ramavtal och 
revisionssäkerhet.

 W Produktutbud: helt anpassat efter dina behov
 W Över 15 års erfarenhet av E-Business, fler än 200 kataloger på 14 språk
 W Standarder som BMEcat, eCI@ss, UNSPSC
 W EDI-gränssnitt för snabb dokumentöverföring
 W OCI-gränssnitt för integrering av DENIOS shop i ditt ERP-system

Kontakta oss för mer information! 
  Tel.: 0 36 39 56 60

  E-post: info@denios.se

KEY ACCOUNT MANAGEMENT MED DENIOS.

EPROCUREMENT FRÅN DENIOS.

Behöver du hjälp? Kontakta oss!  
DENIOS är en professionell samarbetspartner inom E-Business som  
du kan lita på! Vi ser fram emot att höra från dig.

  www.denios.se/eprocurement

Patrik Löfdahl
Tel.: (+46) 36 39 56 64

E-post: paL@denios.se
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Returadress till avsändaren! DENIOS AB  |  Datorgatan 3  |  Box 29  |  561 21 Huskvarna

Är katalogen feladresserad?
Ring oss på telefon 036 395660 så 
korrigerar vi namn och adress.
Släng inte katalogen.
Lämna den till en kollega som behöver 
våra produkter. Tack på förhand!

DENIOS AB
Datorgatan 3 | 561 33 Huskvarna

Order och rådgivning

036 395660
order@denios.se

Globala producenter i olika branscher litar på 
DENIOS när det gäller kemikaliesäkerhet. Vårt 
sortiment omfattar mer än 15 000 produkter. Allt 
började med en enkel men innovativ produktidé: 
ett uppsamlingskärl. I mer än 35 år har vi utvecklat 
många fl er nya produkter: Vi har kvalitetsprodukter 
för allt som behövs för det dagliga arbetet, för alla 
typer av tillämpningar och för nästan alla tänkbara 
krav.

D I N  S H O P  F Ö R  K E M I K A L I E S Ä K E R H E T .
M E R  Ä N  1 5   0 0 0  P R O D U K T E R  S O M  K A N  B E S T Ä L L A S  D I R E K T .

Läs mer på www.denios.se/shop

Produktbilder kan innehålla tillbehör som måste köpas till. 
Med reservation för tekniska ändringar och fel. DENIOS SE 
allmänna villkor gäller.

KEM
IKALIEFÖRVARING. ABSORBENTER. FATHANTERING.
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