FATHANTERING
FATKÄRRA
Fatkärra för 1/1 fat, försedd med 2 st Ø 275 mm stora hjul och 2 st 200
mm stora pivothjul varav ett som är låsbart. Du kan enkelt montera fast
slangupprullare på kärran .
Max last 300 kg.
Dimensioner: B=750mm H=950mm D=920mm Vikt: 38 kg
A

Best.-Nr.

A

12-3240

Kärran levereras i delar som byggsats.

FATKÄRRA
Fatkärra för 1/1 fat, försedd med 2 st Ø 250 mm stora luft gummihjul
och 1 st 200 mm stort pivothjul, som är låsbart. Du kan enkelt montera
fast slangupprullare och pumpar på kärran.
Max last 230 kg.
Dimensioner: B=750mm H=950mm D=920mm Vikt: 38 kg
B

Best.-Nr.

B

12-3220

Kärran levereras i delar som byggsats.

FATKÄRRA
Fatkärra för 1/1 fat, försedd med 2 st Ø 150 mm stora hjul och 2 st 70 mm
stora pivothjul, som är låsbara. Du kan enkelt
montera fast slangupprullare och pumpar på kärran. Max last 230 kg.
Dimensioner: B=750mm H=100mm D=850mm Vikt: 34 kg
C

C

Best.-Nr.

12-3215

Kärran levereras i delar som byggsats.

FATKÄRRA
Fatkärra för 20 liters hink och 1/4 fat, försedd med 2 st Ø 125 mm och
2 st Ø 60 mm stora pivothjul. Justerbart pumpfäste i höjd och sidled för
pumprör max Ø 40 mm.
Dimensioner: B=430mm H=950mm D=470mm Vikt: 10 kg
D

Best.-Nr.

D

12-2230

Kärran levereras i delar som byggsats.

FATKÄRRA
Fatkärra för 20 liters hink och 1/4 fat, försedd med
2 st Ø 150 mm stora hjul.
Dimensioner: B=430mm H=950mm D=470mm Vikt: 10 kg
E

Best.-Nr.

12-2101

FATKÄRRA
Fatkärra för 20 liters hink och 1/4 fat, försedd med
2 st Ø 150 mm stora hjul.
Dimensioner: B=360mm H=1000mm D=310mm Vikt: 5 kg
E

F

Best.-Nr.

12-2220

F
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FATHANTERING
TRANSPORTVAGN
Fatkärra/ fattralla för 1/1 fat, försedd med 2 st Ø 140 mm
stora hjul och 1 st 75 mm stort pivothjul. Avsedd främst för
 
           
golv om ca. 35 mm är lastning och
lossning relativt enkelt. Max last 450 kg.
Bredd 900 mm. Ledad dragstång L=1100mm.

D

Best.-Nr.

12-3290

FATKÄRRA
Fatkärra för transport av oljefat, konstruerad för
1/1-fat. Hjul Ø 250 mm är standard.
Dimensioner:

Bredd
600 mm

Best.-Nr.

Höjd
1460 mm

Djup
350 mm

Vikt
12,0 kg

801020

FATTRALLA

801020

Fattralla för 1/4- 1/1-fat (Ø 400-600 mm), med ställbara fästen, 3 st hjul Ø 75 mm varav ett låsbart.
Höjd 125 mm. Vikt 6,5 kg.
12-2196

Best.-Nr.

12-2196

FATTRALLA
Fattralla för 1/1-fat med en Ø av max 590 mm,
4 st hjul Ø 75 mm av nylonliknande material.
Höjd 100 (165) mm. Vikt 11,5 kg.
BLD-140

Best.-Nr.

BLD-140

FATVÄRMARE.
Bandvärmare avsedd för 208 liters plåtfat. Tillverkad av mjukt
silikongummi. Sedan max-temperaturen uppnåtts sker endast
underhållsuppvärmning, varvid
energiförbrukningen utgör en bråkdel av märkeffekten.
Värmer 200 lit vatten från +4° C till +20° C på 20 tim vid en
omgivningstemperatur av +18° C.
1,5 m anslutningskabel utan stickpropp ingår. Önskas högre
temperatur eller snabbare uppvärmning kan ytterligare en
bandvärmare anslutas. Vikt 1,5 kg.
Bredd 150 mm.
Effekt
: 1000W/230V.
Temperatur : Inbyggd automatisk termostatreglering
+10° C till +150° C.
Best.-Nr.

116
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FATHANTERING
FATLYFT
             
  
 
Fatlyftens upp och nedgående rörelse påverkas av en
spak som i sin tur påverkar en cylinder.
Lyfthöjd ca 100 mm. Max last 300 kg.
Vikt 32 kg.
Mått DxHxB: 900x1150x765 mm
Best.-Nr.

DTA

FATLYFT
         
 
typer av fat.
Fatlyftens upp och nedgående rörelse påverkas av en
spak som i sin tur påverkar en cylinder.
Lyfthöjd ca 500 mm. Max last 300 kg.
Vikt 65 kg.
Mått DxHxB: 1025x1180x810 mm
Best.-Nr.

DTB

FATLYFT
Utrustning anpassad för framför allt transport och lyftning
  
  
 
Fatlyftens upp och nedgående rörelse påverkas genom
kedjedrift tillsammans med en cylinder.
Lyfthöjd ca 1460 mm. Max last 350 kg.
Vikt 175 kg.
Mått DxHxB: 1144x2010x892 mm
Best.-Nr.

DTC
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FATHANTERING
FATLYFT
Fatlyft för stående oljefat. Enkel att använda, lätt att applicera med lyftdon.
Godkänd av arbetarskyddsstyrelsen för lyft upp till 250 kg.
Best.-Nr.

801013

FATLYFT
Fatlyft för liggande fat, enkel att använda, lätt att applicera
med lyftdon. Godkänd av
arbetarskyddsstyrelsen för lyft upp till 250 kg.
Best.-Nr.

801014

DUNK OCH HINKVIPP
          !   "hör. Du tömmer säkert och enkelt genom den väl avvägda
hävstångsmekaniken, vilket gör att du sparar både din egen
rygg och i vissa fall även miljön, när det är svårt att hälla på fri
hand från dunkar och hinkar.
Passar för 20 liters plåthink Ø 290 mm samt 25 liters plastdunk fyrkantmått max ca 290x290 mm.
Best.-Nr.

Utförande

V-20-25
V-HJUL

Vipp anpassad för hink och plastdunk
4 st hjul till ovan

Vippen levereras i delar som byggsats.

FATVAGGA
Fatvaggan används när du vill att ett fat ska ligga med en
fatkran monterad. Du kan lätt lägga fatet tack vare den
"    ##  $       
fatvaggan är försedd med hjul.

Best.-Nr.

12-2198

Fatvaggan levereras i delar som byggsats.
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FATHANTERING
SPILLTRATT MED LOCK
Spilltratt i elförzinkad plåt, för montering i den inv. 2” gängan
på ett fat. Försedd med uppfällbart lock, vilket kan vara en
fördel om man har fatet utomhus eller vill slippa dålig lukt.
Anslutningsgänga utv. G2”. Mått: Ø 300 mm.
Best.-Nr.

229

230T

SPILLTRATT
Spilltratt i polyetylen, för montering på 1/1- fat. Tratten tål olja och
mindre aggressiva kemikalier. Tratten täcker fatet och har själv      %  #  ! #  # 
tillbehör, vilket kan vara en fördel om man har fatet utomhus eller
vill slippa dålig lukt.
Mått: Ø 540 mm.
Best.-Nr.

Utförande

230T
230L

Spilltratt för 1/1-fat (OBS: utan lock)
Lock med bajonettlåsning till 230T

230L

FATSTÄLL FÖR 2 LIGGANDE FAT
Fatställ för 2 st 200 liters fat, varmförzinkade.
Uppsamlingskar i polypropylen för ca 225 liter.
Hylla för enkel tappning ingår.
Inbyggnadsmått mm: Höjd= 850, Bredd=1400, Djup=600
OBS: Gallerdurk ingår ej utan köps separat.
Best.-Nr.

Benämning

14-400
14-100

Fatställ för 2 fat
1 st Gallerdurk för ovan (tillbehör)

FATSTÄLL FÖR 4 LIGGANDE FAT
Fatställ för 4 st 200 liters fat, varmförzinkade.
Uppsamlingskar i polypropylen för ca 225 liter.
Hylla för enkel tappning ingår.
Inbyggnadsmått mm: Höjd=1600, Bredd=1400, Djup=600
OBS: Gallerdurk ingår ej utan köps separat.

Best.-Nr.

Benämning

14-800
14-100

Fatställ för 4 fat
1 st Gallerdurk för ovan (tillbehör)
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