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  İçindekiler

Justrite  sizlere değişen endüstriyel gereksinimlere yanıt veren ürünler sağlamayı 
taahhüt  etmektedir. Kapsamlı çizgimiz  iş yapılan alanın güvenliğini artırıcı ve aynı 
zamanda yapılan işi kolaylaştırıcı belirgin farklar yaratır. Justrite  ürünleri  üstün 
kalite anlayışıyla güvenilirlik ve uygulamadaki  yasalara uygunlukla tasarlanmış 
ve titizlikle test edilmiştir. Bu sektörde ilk defa olarak 10 yıllık bir garanti süresi 
verirken  ürünlerimizin  dayanıklılığına ve kalitesine güvenmekteyiz

Bu sektörde sadece Justrite emniyetli 
kap ve dolapları 10 yıllık bir garanti 
süresi ile desteklemektedir. 10 yıllık 
garanti logosu içeren ürün listemize 
bakabilirsiniz

10-Yıl Garanti

Justrite ürünleri tüm dünyada 
satılmaktadır, sadece size en yakın 
yetkili distribütörümüzü aramanız 
yeterlidir.

Bir Liderden 
Fazlasını Bekleyin

Tüm Seçenekler Bizde!

Daha Fazla Seçenek

10 yıl Garanti
Emniyetli Kap Sistemleri ile  
ilgili çizgimizi bütünüyle 
yansıtan, en yeni ürünlerimizle 
ilgili tüm bilgileri içeren   
www.justritemfg.com adresli 
web sayfamızı ziyaret ediniz.

Dünya’nın  
En Güvenilen Emniyetli  

Kap Sistemleri
1906’dan beri müşterilerimiz yaratıcı çözümleri 

ile işçileri koruyan, yangın riskini azaltan ve verimi 
artıran Justrite  firmasına güvenmektedir. 

Güvenlikte ikinci yüzyıla  girerken, sizlere istikrarlı bir 
akışla yüksek kalitede, yenilikçi ürünler sağlamayı 

taahhüt  etmekteyiz.

Onay / Sertifika 
Tablomuz

 FM FM-Factory Mutual Global tarafından test edilmiş,  
  ABD onaylı.

  UL/ULC   ABD ve  Kanada’daki Underwriters Laboratories

   TÜV TÜV Teknik İnceleme onaylı 

 N ABD Ulusal Yangından Koruma Derneği (NFPA)  
  30 no’lu yasa & regülasyonlara  uyumlu

  O  ABD OSHA regülasyonlarına uyumlu

  U  NFPA1 Yangın Yasası ve Uluslararası Yangın  
  Yasası’na uyumlu

   EPA  EPA –Environmental Protection Agency (ABD  
  Çevre Koruma Birliği) regülasyonlarına uyumlu

 SPCC Spill Prevention, Control, Cpıntermeasures  
  kurallarına uyumlu

Depo Envanter Anahtarı 
WHS = Depo lokasyonlarımız 
 E = Avrupa 
 A = Asya

Katalogta yer alan tablolardaki her 
modelimizin numarasının yanında 
bu eşleştirme yapılmıştır.

Depo envanter bilgileri esnektir ve 
değişebilir.

İlave Bilgi 
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En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın! 

Emniyetli Kaplar
Justrite yüksek randımanlı emniyetli kaplar…

Çalışkan, güvenilir ve en kolay kullanım!
Tutamak rahattır; yuvarlak şekli  
ile el kesmez.

Sızıntıya dirençli 
basınç boşaltma 
valfı otomatik 
havalandırma 
sağlayarak 
yırtılma veya 
patlamayı önler. 
Yay sistemi buhar 
ve sızıntıları 
kendiliğinden 
kontrol altına alır.

Karşıt dengeli tasarıma sahip serbest 
salınımlı tutamak kabın ağırlığını, kolay 
dökme ve taşıma için yapılmış olan 
açma mekanizmasına karşı manivela 
işlevi yaparak dengeler.

Sızıntıya karşı %100 test 
edilmiş ve onaylanmış

Yüzde yüz çelik gövde ve 24-gauge  
galvanizli çelikten yapılmış tutamak 
çevre dostudur; sağlam ve özel 
boyası solventlere karşı direnç sağlar, 
bozulmayı önler. 

3 dilde uyarı etiketi

Güçlendirilmiş pervazları yan  
duvarları sağlamlaştırarak  
delinmeleri azaltır. 

Üstte ve altta bulunan çift  
kilitli mühür sistemi çarpma karşıtı 
koruma için 4 kalınlıkta çelik 
seçeneği sunar.

Kaplardaki ek 
kapasite, k, zamanlı 
motorlarda kullanılan 
yağ katkıları içindir.

Alt kısımda bulunan yarım  
inçlik (13 mm) kulp sıvı 
boşaltımını destekler ve düzgün 
olmayan yüzeylere konduğunda 
oluşabilecek, kaza sonucu 
delinmelere direnç sağlar.

Paslanmaz çelik-
ten alev tutucu alev 
tepmesi ile tutuşmayı önler, hızlı 
sıvı akışını sağlar. 

Geniş kimlik etiketi 
yanlış kullanım, ve 
diğer sıvılarla karıştılmayı 
engeller; kullanıcı veya depart-
man adını yazmaya olanak 
sağlayarak yanlış anlamaları 
engeller.

Tip I kapları için opsiyonlu 2 
pozisyonlu polipropilen huni 
boşaltmada kolaylık sağlar ve 
aşağı doğru katlanarak uygun 
saklama ve doluma destek 
sağlar.

Bükülebilir 9”  
(229 mm) hortum 
dar ağızlardan akışı 
sağlar

Eşşiz 10 yıllık kısıtlı garanti.

Tip I

Tip II

Özel , ventilli Tip II 
AccuFlow™  
manifold (çokkatlı) 
Safe-Squeeze®  
sistemli tetik tutamak 
en hızlı, düzgün, en 
kontrollü akışı sağlar.

YENİ

YENİ

Tip II Accuflow™ 
içeriğindeki hızlı 
dolum aparatı 
ergonomik olarak 
tasarlanmış kaldırma 
kolu ile geniş açılımı 
sağlayarak kolay 
dolum sağlamaktadır.

YENİ
YENİ

OSHA, NFPA uyumlu, FM onaylı, UL/ULC listesinde, CARB uyumlu, TÜV sertifikalıdır.
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Tüm Seçenekler Bizde!

Kullanımı kolay TİP I emniyetli kaplar, yanıcı 
sıvılarınız için ekonomik bir seçenektir.
Güvenilir Tip I Çelik Emniyetli Kaplar doldurma boşaltma için 
tek ağızlı tasarlanmıştır. Kendiliğinden kapanan sızıntı karşıtı ağzı 
dökülme ve akmalara karşı güvenilirdir. 1 litreye kadar olan kaplarda 
tetikli bir tutamak varken kapasitesi daha yüksek olanlarda ağır 
yükleri taşımaya uygun bir tutamak vardır. Eşsiz karşıt dengeli 
ergonomik tutuş kolaylığı ile tutamak yerçekiminden faydalanarak 
kolay boşaltım sağlar. Tüm modellerde yer alan paslanmaz çelikten 
alev tutucu alev tepmesi ile oluşabilecek tutuşmayı önler, hızlı sıvı 
akışını sağlar. Sızıntıya dirençli, basınç boşaltma valfı otomatik 
havalandırma sağlayarak yırtılma veya patlamayı önler. Basınç 
ayar valfı otomatik olarak 0.2-0.35  arası basınçları ayarlamak için 
havalandırma yaparak  iç basıncın artmasını önler. Geniş kimlik 
etiketi içerik tanımlamayı kolaylaştırır.

Ağır işler için elverişli, uygun çelik kaplaması ve sağlam özel boyası 
solventlere karşı direnç sağlar, bozulmayı önler. OSHA , NFPA  
uyumlu , FM , UL/ULC sertifikalarına ek  olarak verilen 10 yıllık 
garanti özelliği eşsizdir.

Dar ağızlardan akıtma sağlayabilen polypropilen hunisi çok çabuk 
monte edilebilir. Modern oynak tasarımı ağızlığı açmadan dolum 
yapmaya izin verir.

Emniyetli Kaplar
YANICILAR İÇİN

Tip I Yanıcı-Parlayıcılar İçin Emniyetli Kap ve Ağızlıklar     10 yıl garanti (ağızlık hariç)  

Tanım                     Dış Çap x Yükseklik         Onaylar  Kırmızı Kap Sarı Kap Sevk Ağ.           

ve Kapasite   Model No     WHS     Model No    WHS (kg)        

 0.5 litre çelik  emniyetli kap 117 x 172 mm FM,UL/ULC,TÜV 10001Z A,E 10011Z A,E  1.0  

    1 litre çelik  emniyetli kap 117 x 210 mm FM,UL/ULC,TÜV 10101Z A,E 10111Z A,E  1.0  

    4 litre çelik  emniyetli kap 241 x 279 mm FM,UL/ULC,TÜV 7110100Z A,E 7110200Z A,E 2.0  

 7.5 litre çelik  emniyetli kap 241 x 349 mm FM,UL/ULC,TÜV 7120100Z A,E 7120200Z A,E 2.0  

 9.5 litre çelik  emniyetli kap 298 x 292 mm FM,UL/ULC,TÜV 7125100Z A,E 7125200Z A,E 3.0  

  19 litre çelik  emniyetli kap 298 x 429 mm FM,UL/ULC,TÜV 7150100Z A,E 7150200Z A,E 4.0  
 Polipropilen ağızlık  13 x 286 mm FM 11202Y A,E — A,E 1.0 
Yedek alev tutucu, kaplanmış çelik, 0.5-1 litre arası için — 11093 — 11093 — 1.0
Yedek alev tutucu, kaplanmış çelik, 4 litre ve üstü için — 11007 — 11007 — 1.0

Ağızlık boşaltırken yatar;  
doldurma ve saklama yaparken katlanarak kapanır!
Dar ağızlardan akıtabilmek için opsiyonlu 2 pozisyonlu polipropilen huni 4 litre 
ve üzerindeki çelik Tip I emniyetli kaplara kolayca takılır. Dayanıklı poliproplen 
malzemesi ağır iş koşullarına uygundur.

Geniş kimlik etiketi 
içerik listelemeye 
uygundur ve yanlış 
kullanımı azaltır.
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Emniyetli Kaplar
YANICILAR İÇİN

En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın! 

Accuflow Tip II™  Emniyetli kaplar kontrollü  
ve hızlı boşaltma için kolay kullanımlı  
Safe-Squeeze®  tetik  sistemine sahiptir.
Accuflow Tip II  Emniyetli Kaplar kişisel korunmanın en üst 
düzeyinde hissettirir ve yanıcı  sıvıları aktarırken hızlı ve hassas 
dolum sağlar. Patentli en son teknoloji manifold düzgün ve 
kabarcıksız sıvı boşaltımı için havalandırma sağlarken Safe-
Squeeze® tetik boşaltırken maksimum kontrol hissettirir. 229 
mm esneyebilir metal hortumla dar ağızlardan tek damla dışarı 
akıtmadan boşaltım yaparsınız. Ergonomik tasarlanmış tutamağı ile 
doldurma  ünitesi sıvı aktarımını dünyanın en kolay işi haline  getirir.

Koruma özelliği olan dayanıklı, paslanmaz çelikten alev tutucu 
alev almaları önler. Contalı kendiliğinden kapanan sızdırmaya 
dayanıklı ağzı otomatik olarak havalandırma sağlayarak delinme 
ve patlamaları engeller. En genişinden uyarıcı bölge kimlik etiketi, 
içerik, departman yeri veya kişi isimlerinin  tümüyle görünmesini 
sağlar. Tüm kap seçenekleri iki zamanlı makineler için katkı sıvılarını 
karıştırmak için ek kapasitelidir.

Tip II Yanıcı-Parlayıcılar İçin Emniyetli Kap  10 yıl garanti (ağızlık hariç)   
Tanım                        Hortum Kap           Onaylar      Kırmızı Kap        Sarı Kap  Sevk Ağ.

ve Kapasite   Dış Çap x Yükseklik     Dış Çap x Yükseklik               Model No    WHS  Model No WHS  (kg)

 4 lt. çelik  emniyetli kap, hortumlu  16 x 229 mm 241 x 267 mm FM,UL/ULC,TÜV 7210120Z A,E 7210220Z A,E 3.0

 7.5 lt. çelik  emniyetli kap, hortumlu  16 x 229 mm 241 x 337 mm FM,UL/ULC,TÜV 7220120Z A,E 7220220Z A,E  4.0

 9.5 lt. çelik  emniyetli kap, hortumlu  25 x 229 mm 298 x 305 mm FM,UL/ULC,TÜV 7225130Z A,E  7225230Z A,E  4.0

 19 lt. çelik  emniyetli kap, hortumlu  5 x 299 mm 298 x 445 mm FM,UL/ULC,TÜV 7250130Z A,E  7250230Z A,E  5.0
Yedek alev tutucu, paslanmaz çelik 4 lt  ve üstü için —  —  11007 — 11007 — 1.0
      *DOT tip kaplar da mevcuttur.      

Kolay Dolum!
Ergonomik kaldıraçlı kol 

kendiliğinden kapanan sıvı 
akıtma ağzını geniş açarak 

kolay dolum sağlar. Tam boy 
paslanmaz çelikten alev tutucu, 

ısıyı yayarak dolum sırasında 
güvenilir bir şekilde ağızlığın 
daha derine yerleşmesine 

olanak verir.

Patent: US 6,772,918 B2

7250130Z

Düzgün sıvı akışı için 
hava çıkış deliği Kontrollü 

dolum için 
Safe-

Squeeze™
tetik 

Sızıntıya dayanıklı 
kendiliğinden 
kapanan ve otomatik 
havalandırma sağlayan 
ağız

Parlama 
alev alma 
kaynaklarından 
uzak tutan 
paslanmaz çelik-
ten alev tutucu

Hassas boşaltım 
için 9 inçlik (229 
mm) esneyebilir 
hortum 

Kolay sıvı aktarımı için ergonomik kol
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Emniyetli Kaplar
LABORATUARLAR İÇİN

Tüm Seçenekler Bizde!

Ekonomik bir  fiyata güvenilir boşaltım özelliği.
Alt Musluklu Emniyetli Kaplar Justrite Tip I kaplarının tüm avantajlarına sahiptir 
ayrıca laboratuar profesyonellerinin tehlikeli sıvıları test tüplerine, deney tüpü, deney 
şişesi gibi kaplara dağıtım yapması için ek özelliklerle donatılmıştır. Dolum ağızları 
kendiliğinden kapanan basınç ayarlı kapaklara e çift gözlü alev tutuculara sahiptir. 
08540 musluk takılmış kaplar daha kontrollü dağıtıma, 08902 musluklu olanlar ise 
daha fazla akışa uygundur.

Polietilen Dağıtım Kabı paslanmaya karşın üstün korumaya sahiptir ve kabın içine 
yerleştirilmiş üstün akım-taşıyıcı karbon ilavesi düzgün topraklama yapılmasını 
sağlar. Tüm modeller FM onaylıdır.

Çelik & Polietlen Dağıtım Kaplarının alttan 51 mm yüksekliğe takılmış muslukları 
vardır ve bu özellik dağıtım sırasında kabı kaldırmayı gereksiz kılar.

Kaideli Çelik Kapların tepede musluğu bir vardır ve kap sağlam metal bir salıncağa 
konabilir. Salıncak tabanı 351 mmx 356 mm ölçülerindedir.

Safety Dispensing Cans for Laboratories   
Tanım Dış Çap x Yükseklik   Onaylar Kırmızı Kap   Sarı Kap   SevkAğ.
ve Kapasite      Model No WHS Model No WHS (kg)
9.5 lt çelik kap, 08540 musluk ile 238 x 410 mm  FM 7225140 E —  — 4.0
9.5 lt çelik kap, 08902 musluk ile 238 x 410 mm  FM 7225150Z E 7225240 E 4.0
19 lt çelik kap, 08540 musluk ile 292 x 432 mm  FM 7150140 E,A 7150240 E 4.0
19 lt çelik kap, 08902 musluk ile 292 x 432 mm  FM 7150150Z E,A  7150250 E 4.0
19 lt üst musluklu emniyetli kap, kaide ve 08540 vana ile 292 x 432 mm  FM 7150146 — —  — 6.0
19 lt üst musluklu emniyetli kap, kaide ve 08902 vana ile 292 x 432 mm  FM,UL 7150156 E —  — 6.0
19 lt poli emniyetli kap, 08540 vana ile 292 x 432 mm  FM 14545 E,A —  — 5.0
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Emniyetli Kaplar
LABORATUARLAR İÇİN

En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın!

Pratik ve ekonomik laboratuar kapları ile güvenliği artırın, 
kimyasal kirlenmeyi önleyin
Kendi-kapanan Korozif Atık Kapları yarı saydamdır ve yapısındaki yüksek 
yoğunluklu polietilen asit ve kostikler için özel olarak tasarlanmıştır. 8 litreden 
19 litreye olan hacimlerde kap ağzının kolay açılıp açık kalabilmesi için 
tutamakta sabit pozisyon kullanılmıştır. Yaylı olarak kapanan başlık sıkı bir 
mühür işlevi görür. Yangın kesici hortumu yanıcı olmayan aşındırıcıları da hızlı 
doldurmayı sağlar. Oval kapların tek elle koymayı ve kapasiteyi sonuna kadar 
kullanmayı sağlayan tetikleri vardır. 

Kendinden kapanan Atık Kapları, Yanıcı Olmayan Korozifler İçin
Tanım Ölçüler  Ölçüler   Sevk Ağ.
ve Kapasite Dış Çap x Yükseklik Ağızlık Çapı Model No WHS (kg)

   4  litre oval kap, paslanmaz çelik mekanizma ile 117 x 194 x 324 mm 37 mm 12161 E 1.0
  7.5 litre geniş ağızlı poli kap, paslanmaz çelik mekanizma ile 305 x 375 mm 92 mm 12762 E 3.0
  9.5 litre geniş ağızlı poli kap, paslanmaz çelik mekanizma ile 273 x 362 mm 37 mm 12260 E 3.0
 19  litre geniş ağızlı poli kap, paslanmaz çelik mekanizma ile 305 x 508 mm 92 mm 12765 E 4.0

Tip I Poli Kaplar, Yanıcılar İçin
Tanım   Ölçüler       Sevk Ağ.
ve Kapasite Altyapı GenişlikxUzunlukxYükseklik Onaylar  Model No WHS (kg)
 2  litre oval polietilen emniyetli kap paslanmaz çelik 117 x 194 x 241 mm FM  14065Z A,E 1.0
 4  litre oval polietilen emniyetli kap paslanmaz çelik 117 x 194 x 324 mm FM  14160Z A,E 1.0
 9.5  litre oval polietilen emniyetli kap paslanmaz çelik 273 x 362 mm FM  14261 A,E 2.0
 19  litre oval polietilen emniyetli kap paslanmaz çelik 324 x 406 mm FM  14561 A,E 4.0
     

Karbon İlave 
Poli kapların ağız kısımlarına akım 

taşıyıcı patentli bir karbon bir 
ilave konmuştur. Bu ilave kapak 
teşkilatı ile alev kesici arasında 
bir yol oluşturarak topraklama 
yapar. Topraklama kuşağı ile 

kullanıldığında, düzgün topraklama 
sağlanır ve dolum veya boşaltım 

şırasında statik ark oluşması 
engellenir.

Kimyasal Dirençli Polietilen  
yanıcı-aşındırıcılar için idealdir. 
Metal olmayan Tip 1 Emniyetli Kaplar yüksek 
yoğunluklu polietilen gövdeleri ile güçlü asit ve 
aşındırıcılara ve aynı zamanda da ısıya dayanıklıdır. 
Poli-kaplar içinde bulunan patentli  karbon ilave ile 
çentik, delinme ve çatlaklara dirençlidir. Dolum ağızları 
kendiliğinden kapanan basınç ayarlı kapaklar ve çift 
gözlü alev kesicileri sayesinde sıvı akışını engellemeden 
yangın tehlikesi olan kaynaklar için kap içinden ve 
dışından güvenlik sağlanır. Daha fazla kimyasal 
dayanıklılık için ekonomik çelik kaplı donanımı veya 
paslanmaz çelik olanı seçebilirsiniz.  
FM Onaylıdır.
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Centura™ Prefabrik Kolay Sökülebilir Emniyetli Kaplar
Kapasite Ölçüler  Bağlantı 1 Sıvı Alım İçin     Bağlantı 1 Gaz Çıkışı İçin   Model    Sevk Ağ.
 (Litre) Malzeme 0-Ring Tüp(*) İç Çap Malzeme    0-Ring   Tüp(*) İç Çap Malzeme No  WHS Kg.
4   litre oval kap 197 x 133 x 324 mm Polipropilen EPDM 10 mm Polipropilen  EPDM 10 mm 12160 E  1.0
7.5  litre yuvarlak kap 305 x 375 mm Paslanmaz Çelik PTFE 10 mm Paslanmaz Çelik PTFE 10 mm TF12752 A,E 3.0
 7.5  litre yuvarlak kap 305 x 375 mm Paslanmaz Çelik PTFE 10 mm Polipropilen  EPDM 10 mm BY12752 A  3.0
 7.5  litre yuvarlak kap 305 x 375 mm Polipropilen EPDM 10 mm Polipropilen  EPDM 10 mm PP12752 A,E 3.0
 19  litre yuvarlak kap 305 x 508 mm Paslanmaz Çelik PTFE 10 mm Paslanmaz Çelik PTFE 10 mm TF12755 A,E 5.0
 19  litre yuvarlak kap 305 x 508 mm Paslanmaz Çelik PTFE 10 mm Polipropilen  EPDM 10 mm BY12755 A  5.0
 19  litre yuvarlak kap 305 x 508 mm Polipropilen EPDM 10 mm Polipropilen  EPDM 10 mm PP12755 A,E 5.0
( * )  Tüpler kaplarla birlikte sunulmaz.

Bütünleşik Karbon Filtre
Model No WHS Tanım Ek / Birlikte Kullanım

28162** A,E Bütünleşik Karbon Filtre, Sökülebilir kaplar,  
    Paslanmaz Çelik bağlantı ile Paslanmaz Çelik bağlantı ile

 28161** A,E Bütünleşik Karbon Filtre, Disconnect cans with
    Polipropilen bağlantı ile Polipropilen bağlantı ile

Karbon Filtre Yedekleri 
Model No  WHS Tanım  Ek / Birlikte Kullanım  

     E      Kolormatik karbon filtre       28162 veya 28161   
               3’lü paket, yedek   Bütünleşik / Karbon Filtre

Poly HPLC Manifold Kit 
Model No. WHS Tanım Ek / Birlikte Kullanım

28177 E,A Poly Manifold   TF, BY serisi ve özel yapım kaplar  
   Paslanmaz Çelik bağlantı ile  Paslanmaz Çelik bağlantı ile

28178 E,A Poly Manifold Kit  PP, BY serisi ve özel yapım kaplar 
   Paslanmaz Çelik bağlantı ile Paslanmaz Çelik bağlantı ile 

28179 E,A Manifold Paslanmaz TF, BY serisi ve özel yapım kaplar 
   katman bağlantısı ile Paslanmaz Çelik bağlantı ile

Paslanmaz Çelik HPLC Manifold Kit
Model No   WHS  Tanım  Ek / Birlikte Kullanım  

28168**    E                          HPLC Manifold Kit            TF, BY serisi ve özel yapım kaplar 
                        Paslanmaz Çelik bağlantı ile       Paslanmaz Çelik bağlantı ile 
*Tüp sistemi kapla beraber verilmez

**Güncel yuvarlak TF , PP serilerinde ve Kolay sökülebilir emniyetli kapların bağlantıları içindir. 4 litre oval kaplarda kullanılmaz.
Not: FM onaylı Justrite emniyetli atık kabını HPLC karbon filtre ile kullanırken dikkate alınız: Justrite emniyetli atık kabı FM onaylı değildir ve 
HPLC filtresi ile set olarak test edilmemiştir. Yine de kap filtreli veya filtresiz  US OSHA 1910 ve NFPA 30 yasası ile uyumludur.Üzerinde karbon 
filtresi varken taşınmasına izin vermeyiniz.

Emniyetli Kaplar
LABORATUARLAR İÇİN

Tüm Seçenekler Bizde!

HPLC uygulamaları  için ideal:
• Buhar ve yangın koruması

• Kaza sonucu dökülmelerde kurtarıcı

• Güvenliği artırıcı

Hızlı sökülebilir emniyetli Atık kapları ve  
üzerine takılan filtreler:

• Atık toplama için size çevre dostu çözümler sunar

• Laboratuarı ve personelini tehlikeli atık ve gazlara 
karşı korur

Sıvı toplarken eller serbest

Sıvı boru sistemi ile sizin işlem yaptığınız yerden kaba serbestçe 
akarken hem pompa beslemeli hemde yerçekimi akışı olan HPLC atık 
metodlarına uygun olduğunu göreceksiniz. Çift bağlantı elemanı sıvı 
akış atık çizgisinde basınç tepkimesini önler ve gazın kontrollü olarak 
çıkışını sağlar.

Dayanıklılık ve güvenlik
Yarı saydam polietilen kap sıvı seviyesinin rahatça görünebilmesini 
sağlar. Dolum hortumu paslanmaz çelik alev kesicisiyle ısıyı yayarak 
geriye alev tepmesini önler. Kap 0,25-0,35 bar basınç arası otomatik 
havalandırmalıdır. Karbon filtre sistemi ile kokuları geçirmez.

Üç uygun boyutta, özelleştirilmiş kaplar
Yuvarlak atık kapları 8 litreden 19 ltye kadar mevcuttur ve 92 mm’e 
kadar büyük bir açılıma sahiptir. Kapağı, kontrollü dolum için açık 
pozisyondayken de kilitlenebilir. 4 lt’lik kaplardaki oval şekil depolama 
alanını artırır ve tetik sistemli tutamak tek elle 36 mm’den dar ağızlardan 
dolum yapabilmeyi sağlar.

Maksimum kullanım
HPLC manifold takımları 6 atık hattının tek bir giriş bağlantısından 
beslenebilmesine olanak sağlar. 

Opsiyonel Döküntü Haznesi
Dayanıklı polietilen hazne HPLC kavanozlarının çevresindeki çalışma 
alanının temiz kalmasını sağlar ve HPLC akış tüplerinden dışarıya 
oluşabilecek sızıntıları bünyesinde toplar.

En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın!

Döküntü Haznesi 
Model No WHS Tanım

84003 A,E 19 litre kapasiteli hazne   

Politetrafloroetilen (PTFE) bir sentetik floropolimerdir.

28157E
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Kolay tak-kolay çıkar 
ifadesi Justrite’ın 
kolay sökülebilir eşsiz 
sistemini en iyi şekilde 
açıklar. Bu mekanizma 
sızıntı, damlama veya 
gaz çıkışına sebebiyet 
vermeden kabın ilaveden 
kolayca çıkarılmasını 
sağlar. Çıkar çıkmaz 
da kap otomatik olarak 
dökülmeleri engelleyici 
pozisyona geçer ve kolay 
taşıma tutamağı atık 
istasyonuna kadar içeriğin 
güvenli taşınmasını 
kolaylaştırır. 

Gaz çıkışını ve sıvı sızıntısını 
engelleyen takma ve çıkarma 
vanaları ile eşsiz kolay 
sökülebilir mekanizma.

Bütünleşik karbon filtre

Ekonomik fiyatlı 
Poliproplen bağlantılar 
ve EPDM halka 
contalar.

Yarı saydam 
rengi bir bakışta 
sıvı seviyesini 
görmenizi 
sağlar.

Paslanmaz çelik bağlantılar Standart kaplar 
üzerinde teflon halka contalarla beraberdir. 
Özel kaplarda Viton veya EPDM halka contada 
mevcuttur

Kolay taşımaya uygun 
tutamaktaki sabit pozisyonlu 
mandal uygun boşaltım için kap 
ağzını açık tutar.

TF12755 ile 84003

Bütünleşik Karbon Filtre:
Sıvı partiküllerden gaz buharı olarak ortaya çıkan maddelerin %99unu 
filtreleyerek kötü kokuları azaltır. Havalandırma filtresi kolayca 
Kolay sökülebilir bağlantıya geçirilebilir. Üst kısımdaki karbon filtre 
değiştirmenin gerekli olduğunu mordan siyaha dönerek belli eder. Alt 
kısımdaki bütünleşik filtre 3 veya 4 karbon filtre değiştirmeden sonra 
değiştirilmelidir. Filtreler tüm 8 ve 19 litre TP, PP ve Kolay sökülebilir kap 
modelleri ile kullanılabilecek gibi tasarlanmıştır. EPA 40 CFR 264,173 
standardına uygundur.

HPLC Paslanmaz Çelik Manifold Kit:
Güvenli atık toplama HPLC işlemleri sırasında 4 hattan gelen atıkları 
tek bir bağlantı ile içine alır. Takım hem 2 mm OD hem de 3 mm OD 
hatlarını bağdaştırır. Yaklaşık 89 mm uzunluktadır ve 316 ayar paslanmaz 
çeliktendir. Manifold sadece paslanmaz çelik iç bağlantıya uyar. 4 ana 
kısım ¼-28 yivlik bağlantılara uygundur. Dikiz bağlantıları her birinden 
4 tane içerir: Atık hattının kompesyon bağlantısı için 2 mm ve 3 mm 
OD tüp bağlantıları ve onlara uygun PCTFE fiber optik bağlantılar 
Çoklu manifold tek bağlantı kullanılmamışsa Kolay sökülebilir kapta da 
kullanılabilir. Manifold takılı emniyetli kaplar US OSHA ve NFPA 30 ya 
uyumludur.

HPLC Poli Manifold 
HPLC işlemleri sırasında 6 hattan gelen atıkları tek bir bağlantı ile içeri 
almaya olanak sağlar.

Geniş açıklık daha büyük kaplara tehlikeli 
atık boşaltımı yaparken kontrollü akışı 
kolaylaştırır.

Emniyetli Kaplar
LABORATUARLAR İÇİN

Çoklu HPLC üniteleri için özel  
kaplar 8 bağlantıya kadar yapılabilir.

Manifold takımı HPLC 
makinesinden atık toplamak 
için en uygun ve ucuz yoldur.

En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın!



10
www.justritemfg.com

13006

13008

13009

Justrite Paslanmaz Çelik Kaplar ve Dağıtım Kapları 
yüksek derecede saflık gerektiren yanıcı sıvıların güvenli 
ve eksiksiz aktarımı içindir. Cilasız 1,4571 paslanmaz 
çeliktir. Contası teflondur. Dağıtım kabının koruma 
contası plastiktendir. Tüm kap modellerinde:
• Kendiliğinden kapanan iyi bir dağıtım musluğu
• Dağıtım kabında havalandırma
• Kap boynunda yangın kesici
• Yüksek direnç ve saflık
• Otomatik basınç kompansatör / vakum kompansatörü 

(basınç > 0.3 bar durumunda)
• GestoffV ve BGV A1 e uygun işaretleme yapılması
• G 3.2 cm (1-¼”) boru, boşaltım kapları için; 
 G 3.8 cm (1-½”) boru, oturmalı kaplar için
Paslanmaz çelik Dağıtım kapları için aksesuarlar
• Çözündürme Kap seti – 1 veya 2 ltlik kaba uygun 1,4301 paslanmaz 

çelik- kolay sökme: yangın kesiciyi çıkarın ve çözündürme çanak 
setinin kap vidasını gevşeterek çıkarın. 

Justrite Paslanmaz Çelik Oturmalı Kaplar yüksek 
miktarlarla çalışma gerektiğinde yanıcı sıvıların 
güvenli ve uygun dağıtımını sağlar.
• Manuel basınç kompensatörü/vakum kompansatörü

• Kap boynunda alev kesici

• İstiflenebilir; yüksek stabilite

• Dış içerik 12009 numaralı kapta görülür şekildedir

• Kendiliğinden kapanan kapak

• Yüksek direnç ve saflık

• GestoffV ve BGV A1’e uygun işaretleme yapılması

• Tepesinde G 3.8 cm (1-½") boru yivi, altında 1.9 cm (¾")

 
Paslanmaz Çelik Kaplar, Oturmalı Kaplar ve Dağıtım Kapları 
Tanım ve Güvenlik Yükseklik  Genişlik Çap Uzunluk Model No WHS  Ağırlık
1 litre Paslanmaz çelik kap 238 mm - 110 mm - 13001 E 1 kg
2 litre Paslanmaz çelik kap 295 mm - 130 mm - 13002 — 1 kg
5 litre Paslanmaz çelik kap 400 mm - 165 mm - 13003 E  2 kg
1 litre 13001 için paslanmaz çelik çanak - - 120 mm 265 mm 13913 —  1 kg
2 litre 13002 için paslanmaz çelik çanak  - - 120 mm 320 mm 13914 — 1 kg
5 litre Paslanmaz çelik oturmalı boşaltım kabı 280 mm 130 mm - 210 mm 13006 E  2 kg
10 litre Paslanmaz çelik oturmalı boşaltım kabı 280 mm 130 mm - 370 mm 13007 E  3 kg
25 litre Paslanmaz çelik dağıtım kabı 530 mm - 300 mm - 13008 —  7 kg
25 litre Paslanmaz çelik boşaltım ve dağıtım kabı 530 mm - 300 mm – 13009 —  8 kg

Emniyetli Kaplar
LABORATUARLAR İÇİN

Tüm Seçenekler Bizde!

13001 with
13913
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13015

Justrite Paslanmaz Çelik Oturmalı Kaplar 
ve Taşıma Kapları Paslanmaz çelik oturmalı 
kaplar tehlikeli maddelerin kara deniz ve deniz 
yolu ile güvenli taşınmasını sağlar. Cilasız 1,4571 
paslanmaz çeliktir. Contası  teflondur. Dağıtım 
kabının koruma contası plastiktendir. Tüm kap 
modellerinde:
• Kaplar ADR, RID ve IMDG ye uygun olarak üretilmiştir. Oturmalı  
   kap ek olarak ICAI-T1 listesinde yer almaktadır.

• Sıkı stoperi (tapa) sayesinde aşırı zor koşullara dayanır

• Kap boynunda alev tutucu

• Yüksek direnç ve saflık

• GestoffV ve BGV A1 e uygun işaretleme yapılması

• Ayrıca ADR/RIDe uygun işaretleme

Oturmalı Kaplardaki Ek Özellikler: 
• Oturmalı kaplar ayrıca ICAI-T1 listesinde yer almaktadır

• Oturmalı kapların yarattığı alan tasarrufu sağlayıcı tasarım

• Karıştırıcı ağızlık iş sırasında kullanıma da uygundur

• Oturmalı kaplarda G 3.8 cm (1-½") boru yivi  
*Sadece 5 litre’lik havayolu ile taşımaya onayı vardır 

Taşıma Kaplarındaki Ek Özellikler: 
• Taşıma kapları için G 3.2 cm (1-¼") boru yivi 

• Taşıma kabı aksesuarları:

 Çözündürme Kap seti – 1 veya 2 lt’lik kaba uygun 1,4301 
paslanmaz çelik- Kolay sökme: yangın kesiciyi çıkarın ve 
çözündürme çanak setinin kap vidasını gevşeterek çıkarın.

Paslanmaz Çelik Taşıma Kapları ve Oturmalı Kaplar  
Tanım ve Güvenlik Yükseklik  Genişlik Çap Uzunluk Model No WHS Ağırlık
1 litre Paslanmaz çelik taşıma kabı 210 mm - 110 mm - 13010 — 1 kg
2 litre Paslanmaz çelik taşıma kabı 270 mm - 130 mm - 13011 —  1 kg
5 litre Paslanmaz çelik taşıma kabı 380 mm - 165 mm - 13012 —  2 kg
1 litre 13010 için paslanmaz çelik çanak - - 120 mm 265 mm 13913 —  1 kg
2 litre 13011 için paslanmaz çelik çanak  - - 120 mm 320 mm 13914 —  1 kg
5 litre Paslanmaz çelik oturmalı taşıma kabı 290 mm 130 mm - 210 mm 13015 —  2 kg
10 litre Paslanmaz çelik oturmalı taşıma kabı 370 mm 130 mm - 280 mm 13016 —  3 kg

Emniyetli Kaplar
LABORATUARLAR İÇİN

En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın!

13010 with 
13913
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14762Z 14265

Atık Kapları
SOLVENT-PARLAYICILAR İÇİN

En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın!Tüm Seçenekler Bizde!

Yanıcı atık ve aşındırıcı içeren  
maddeler için en uygun çözüm.
Justrite Atık Sıvı Kapları yüksek yoğunlukta polietilen yapısı 
ile mükemmel kimyasal dayanıklılık ve sızıntı korunması 
sağlar. Geniş ve uygun bir şekilde yerleştirilmiş açıklığı 
ile kontrollü dolum boşaltım yapılmasını sağlar. Kolay 
taşımaya uygun tutamaktaki sabit poziyonlu mandal uygun 
boşaltım için kap ağzını açık tutar. Kapatıldığında kapak 
0,2 ve0,35 bar arasında otomatik havalandırma sağlar. Alev 
kesici geri teperek tutuşmalara karşı güvenlidir. Çelik kaplı 
donanım ekonomik bir çözümdür. Paslanmaz çelik donanım 
aşındırıcılara karşı en uygun korumayı sağlar.

14724 nolu model polietilen dolum aygıtına uygundur. 
Göstergesi kabın neredeyse dolduğunu göstererek uyarır.

 

Sıvı Atık Kapları  
Tanım Dış çap     Ağırlık 

ve Kapasite x Yükseklik Onaylar  Model No WHS (kg)
7.5 litre, paslanmaz çelik altyapı, ile 08530 dolum aygıtlı        
  kırmızı polietilen kap 305 x 375 mm – 14265 — 3.0
7.5 litre, paslanmaz çelik altyapı, kırmızı polietilen kap 305 x 375 mm FM 14762Z A,E 3.0
7.5 litre, paslanmaz çelik altyapı, beyaz polietilen kap 305 x 375 mm FM 12751 — 3.0
 19 litre, paslanmaz çelik altyapı, kırmızı polietilen kap 305 x 508 mm FM 14765Z A,E 5.0
19 litre, paslanmaz çelik altyapı, beyaz polietilen kap 305 x 508 mm FM 12754 A.E 5.0
 Yedek alev tutucu, paslanmaz çelik – – 11406 — 1.0
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SoundGard™ tipi atık kovaları kapak içinde ses önleyici bir sistem 
bulundurur. Bu, kapağın kapanması sırasında çıkabilecek gürültüyü 
önler. Laboratuar vb sessizliğin önem kazandığı yerler için iyi bir 
seçenektir. 

09410

Kapak sistemi UL 
standartları gereği 
olarak 60º’den fazla 
açılmayacak şekilde 
tasarlanmıştır.

09200

09104

09100

09100

09300

09500

09700

Atık Kapları
SOLVENT-PARLAYICILAR İÇİN

En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın!Tüm Seçenekler Bizde!

Yağlı bez veya peçeteleri bertaraf ederek işletmenizi 
yangın riskine karşı korursunuz. Yangına yol 
açabilecek nedenler:
• Anlık parlama
• Kıvılcımlar
• Sıcak malzemelerin dikkatsizce kullanımı

US OSHA uyumlu Atık Kovaları solvent ya da yağ bulaşmış 
bez, kırpıntı, üstüpü veya peçete gibi malzemelerin bertarafı için 
gereklidir. Solvent, tiner, yapıştırıcı, yağ, boya gibi yanıcı sıvılar, 
doğru olmayan şekilde atıldığında ciddi bir yangın riski oluştururlar. 
Justrite yağlı atık çöp kovalarının kapakları 60º’den fazla açılmaz 
ve kullanılmadığında her zaman kapalı durur. Böylece kova içindeki 
malzemeler anlık yangın riski oluşturabilecek unsurlara karşı izole 
edilir ve içerdeki oksijen miktarı da kısıtlanır. Silindirik tasarım ve alt 
kısımdaki delikli bölge kovanın yerden altının yerden yüksek olmasını 
ve hava sirkülasyonunu sağlar. Bu sayede hem ısı dağılımı hem de 
pas oluşmasının azaltılması sağlanır. Konstrüksiyonun çelik yapısı toz 
boya uygulaması ile kimyasallara karşı dirençli hale getirilmiştir.

SoundGard™

Atık Çöp Kovaları  –  10 Yıl Garanti 

Tanım Boyutlar Onay Kırmızı Kap  Sarı Kap    Sevk Ağırlığı
ve Net Hacim Dış Çap x Yükseklik Kuruluşu Model No WHS Model No WHS (kg)

8 litre tezgâh üstü 244 x 232 mm FM 09200 A,E 09200Y — 3.0
20 litre ayaktan pedallı 302 x 403 mm FM,UL,TÜV 09100Z A,E 09101 E 5.0
34 litre ayaktan pedallı 354 x 464 mm FM,UL,TÜV 09300Z A,E 09301 A,E 5.0
52 litre ayaktan pedallı 408 x 514 mm FM,UL,TÜV 09500Z A,E 09501 A,E 7.0
80 litre ayaktan pedallı 467 x 595 mm FM,UL,TÜV 09700Z A,E 09701 E 10.0

   Kırmızı  Gümüş

1.7 litre tezgâh üstü mini atık kabı 117 x 165 mm FM 09410 A,E — — 3.0
20 litre, ayaktan pedallı atık kabı 302 x 403 mm FM,UL 09108 A,E 09104 A,E 5.0
34 litre, ayaktan pedallı atık kabı 354 x 464 mm FM,UL 09308 A,E 09304 A,E 5.0
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26800D

26800B

26800

26800G

26800T

Kova içine uygulanabilecek 
yanmaya dirençli alüminyum torba 

ile izmaritler kolay ve güvenle 
toplanır.

Bu torbalar Justrite Elite™ veya 
Justrite Cease-Fire® klasik 

küllükler ile kullanıldığında sistem 
FM onaylıdır.

Cease Fire® Endüstriyel Küllükler 

Ürün Boyutlar  Kül Grisi Bej Siyah Pas Rengi Yeşil Onay Model  Sevk Ağ.
Tanımı  Yükseklik x Çap Kapasite Model No Model No Model No Model No Model No Kuruluşu No WHS (kg)

Cease Fire®    
Küllükler 98 x 42 cm 15 litres  26800 26800B 26800D 26800T 26800G FM  A,E 5

Atık torbası – 10’lu paket, kelepçelerle birlikte. 298 mm x 254 mm (çap x yükseklik) ölçülerindeki kovalarla uyumludur.   FM* 26827 A,E 1

Atık torbası paketi – 25 adet 10’lu paket, kelepçelerle birlikte.       26830 A,E 16

*Justrite® Smoker’s CeaseFire® ve Elite tip küllüklerle kullanıldığında

Atık Kovaları
SİGARALAR İÇİN

Tüm Seçenekler Bizde!

Bu ürünü tercih etmeniz için pek 
çok neden var

Geniş üst kısım ısıyı dağıtır

38 mm çapındaki giriş kolay kullanım 
sağlamakla birlikte yağmurlu havalarda  
içeriye su girmesini engelleyerek kolay 
temizlik sağlar

Sigara söndürme bölümü 

Kabartmalı resimle izmaritin buradan  
atılacağı gösterilir

Geniş boğaz ile izmaritler sıkışmadan  
aşağıya iner

Düşük bakım maliyeti sağlayan, alev 
geciktirici destekli yüksek yoğunluklu 
polietilen malzeme pas, çatlak, delinme 
sorunlarını önler

Yenilikçi Cease-Fire® (ateşkes) tasarımıyla 
oksijen akımının sınırlandırılması,yangın 
riskinin azaltılması, sigaraların kolay sönmesi 
ve benzeri başka ürünlerde görülen baca 
etkisinin azaltılması hedeflenir.

5 değişik renk ile üretilen çekici tasarım, 
içerde izmarit olduğunu gizler

419 mm çapındaki taban durağanlık sağlar

Alt kısımdaki mandallarla hırsızlığa  
karşı sabitleme yapılabilir

Atıklar hazne içindeki  
çelik kovada birikir

Bina girişleri, sigara içme alanları için 
ideal bir ürün.

Patent: US 6,626,322 B1
Bej 26800B

Kül Gri 26800

Yangın testleri FM Global 
tarafından yapılıp onaylanmıştır
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Endüstriyel kullanımda çağdaş stil
Elite™ Smoker’s Cease Fire® küllükler sigara izmaritlerini gayet şık bir 
şekilde biriktirerek yangın riskini de azaltır. Polietilen gövde yanmaya 
direnç sağlarken paslanmaz çelik ağızlık da külün tamamının içeri 
dökülerek ortamın temiz kalmasını sağlar. Hazne içinde çelik kova 
bulunur. Bu küllükler sökülebilir olduğundan sevkiyat ambalajları 
küçüktür. Opsiyon listesindeki kablo ile rüzgârlı havalara ya da 
hırsızlığa karşı emniyet sağlanabilir. Tek kullanımlık torbalarla da hazne 
içindeki kovanın temizliği kolayca yapılabilir.

Elite™ Smoker’s Cease Fire® Küllükleri  
   Ölçüler Onay    Sevk Ağırlığı
Tanım Renk  Yükseklikx Çap Kuruluşu Kapasite Model No WHS (kg)
Elite™ Küllük Gri 965 x 305 mm FM 15 ltr 268501 A,E 5
Elite™ Küllük Açık Bej 965 x 305 mm FM 15 ltr 268502 A,E 5
Elite™ Küllük Siyah 965 x 305 mm FM 15 ltr 268503 A,E 5
Elite™ Küllük Yeşil 965 x 305 mm FM 15 ltr 268504 A,E 5
Kablo Kiti     268505 A,E 1
Pirinç Kilit     268506 A,E 1
Kül Torbası – 10’lu paket, kelepçeler   FM* 
298 mm x 254 mm (çap x yükseklik) ölçülerindeki kovalarla uyumludur    26827 A,E 1
Torba büyük paket – 25 adet 10’lu paket    26830 A,E 16

Yedek kova     26802 A,E 2
*Justrite® Smoker’s Cease Fire® Elite modeliyle birlikte kullanıldığında.

TMTMTM

S M O K E R S  C E A S E - F I R E ®

TM

Atık Kovaları
SİGARALAR İÇİN

268504
268503

268501
268502

Opsiyonel kablo  
kit ve kilidi

En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın!

Kağıt gibi solvent içermeyen ancak yanıcı atık malzemeler 
için güvenli bir seçenek

ATIK MALZEMELER İÇİN

Gri Cease-Fire® Çöp Kovaları
Tanım Ağız Ölçüler Onay   Sevk Ağ.
ve Kapasite* Çapı Dış Çap x Yükseklik Kuruluşu Model No WHS (kg)

45 litre, alüminyum başlık ile 133 mm 384 x 533 mm FM,UL 26612G — 5.0
200 litre, alüminyum başlık ile 200 mm 610 x 902 mm FM 26655G — 16.0
45 litre kova için başlık 133 mm 384 x 533 mm FM,UL 26512 A,E .7
200 litre kova için başlık 200 mm 610 x 902 mm FM 26555 A.E 2.0
* Kovalar en fazla ¾ oranında doldurulmalıdır

Yangın testleri FM Global 
tarafından yapılıp onaylanmıştır

Kelepçe ile torbayı bağlayın 
ve atın
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14004
14002

1401014009

Tüm Seçenekler Bizde!

Bakım Ürünleri

Basmalı Kaplar  –  10-Yıl Garanti

Tanım Tabla Pompa Tabla Ölçüler Onay Kırmızı  Sarı  Sevk Ağ.
ve Kapasite Malzemesi Malzemesi Çapı Dış Çap x Yükseklik Kuruluşu Model No WHS Model No WHS (kg)

0.5 litre çelik kap çelik pirinç ve Ryton® 70 mm 125 x 133 mm FM,TÜV 10008 A,E 10018 E 1.0

1 litre çelik basmalı kap çelik pirinç ve Ryton® 128 mm 185 x 143 mm FM,TÜV 10108Z A,E 10118 E 1.0

2 litre çelik basmalı kap çelik pirinç ve Ryton® 128 mm 185 x 187 mm FM,TÜV 10208Z A,E 10218 E 1.0

4 litre çelik basmalı kap çelik pirinç ve Ryton® 128 mm 185 x 267 mm FM,TÜV 10308Z A,E 10318 E 2.0

1 litre polietilen basmalı kap pirinç pirinç ve Ryton® 128 mm 141 x 210 mm FM,TÜV 14018Z A,E – E 1.0

Polietilen Boşaltma Kapları ve Sıkmalı Şişeler 
Tanım Ölçüler Ağız Onay   Sevk Ağ.
ve Kapasite Dış Çap x Yükseklik Çapı Kuruluşu Model No WHS (kg)

0.12 lt polietilen kap 57 x 140 mm 6 mm – 14002 A,E 1.0
0.5 litre polietilen şişe 79 x 140 mm 6 mm FM 14004 A,E 1.0
1 litre polietilen şişe  102 x 267 mm 6 mm FM 14010 A,E 1.0
0.5 litre polietilen şişe, esnek boşaltım tüplü 76 x 191 mm – – 14009 A,E 1.0
1 litre polietilen şişe, esnek boşaltım tüplü 89 x 232 mm – – 14011 A,E 1.0

Polietilen Boşaltma Kapları sıvıların tek elle kolayca uygulama yerine 
dökülmesini sağlar. Pirinçten yapılmış boşaltma vanaları, sızdırmaz ve 
kendiliğinden kapanan özellikleriyle döküntüleri minimize eder, fazla 
sıvı akışını kontrol altına alır. FM onaylı bu pirinç vanalar parlayıcı sıvılar 
için önerilir. Yüksek yoğunluklu polietilen gövde ele iyi oturacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Sıkmalı Şişeler polietilen ve paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. 
İçerdiği küresel vana ile küçük parçacıklar ya da yarı mamuller üzerine 
minimum düzeyde sıvı püskürtülmesi sağlanır. Şişe sıkılınca sıvı şişe içinden 
hortumun ucuna doğru sıvı akışı sağlanır. İnce hortum ucu sayesinde 
ulaşılması güç yerlere sıvı uygulaması yapılır.

Yeni “akıllı tulumba” sistemi üstteki tablaya 
daha fazla sıvıyı daha az zamanda getirir.

Parlayıcı sıvıları kirletmeden ve 
bulaştırmadan boşaltın.
Yeni “akıllı tulumba” sistemi, işletme içindeki iş 
akışınıza yardımcı olur. Kimyasal dirençli Ryton® 
ile pirinçten yapılan pompanın alt kısmı, kabı 
tekrar doldurmadan önce olabildiğince çok sıvının 
boşaltılmasına olanak tanır. Üstteki tabla, bastırınca 
hemen sıvıyla dolar. Tablada kullanılmayan sıvı burada 
durmayıp anında kabın içine geri gitmeye başlar. 
Ergonomik kenarlı tabla, ıslatma işleminin konforlu bir 
şekilde yapılmasını sağlar.

Ryton®, Chevron Phillips Kimya Şirketi’nin tescilli markasıdır.
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Temizleme Tezgâhı 
üzerindeki ayaktan pedalla 
açılan kapak sistemiyle 
çalışanın iki elinin de boşa 
çıkması sağlanmakla birlikte 
basılmadığında kendiliğinden 
kapanan özelliktedir. Bir 
pnömatik silindir yardımıyla pedal 
bırakıldığında kapağın yavaşça 
kapanması sağlanır. 1.9 cm (¾") 
çapındaki drenaj, kirli solventin 
kolayca boşalmasına yardımcı 
olur.

Bakım Ürünleri
ZARARLI SIVILAR İÇİN

En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın!

Parça temizleme için portatif ve güvenli bir çözüm.
Karıştırma Tankları parça temizliği gibi işlemler içindir. Küçük 
yapılarıyla üretimin gereklerine göre kolaylıkla taşınabilir veya 
içeriği değiştirilebilir. Kapaklarda, ortam sıcaklığı 74ºC’ye 
geldiginde kapağın kapanmasını sağlayan bir sigorta sistemi 
bulunur. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kaplı karıştırma 
kaplarında ise korozif sıvılarla çalışmak olanaklı hale gelir. 
Polietilen kaplama gerektiğinde ayrıca temizlenebilir ve 
değiştirilebilir.

 
Tezgâhüstü Kaplar küçük parçaların solventle temizliğinde 
kullanılır. Üstteki delikli tabla yay desteklidir ve bastırıldığında 
bütün olarak sıvının içine girer. Bırakıldığında eski pozisyonunu 
alır. Çelik kaplama tabla aynı zamanda etkin bir alev tutucu 

görevi görür. Yuvarlatılmış kenarlı kapak ile de hem 
buharlaşma önlenir hem de el yaralanması olasılığı 
azaltılır.

Karıştırma Tankları 
Tanım Ölçüler Onay Kırmızı Tank  Sarı Tank  Sevk Ağ.
ve Kapasite Dış Çap x Yükseklik Kuruluş Model No WHS Model No WHS (kg)

4 litre çelik tank 238 x 140 mm FM,UL 27601Z A,E 27611 — 2.0
8 litre çelik tank 238 x 254 mm FM,UL 27602Z A,E 27612 E 3.0
19 litre çelik tank  349 x 330 mm FM,UL 27605 A,E 27606 E 5.0
19 litre çelik tank, HDPE kaplamalı 349 x 330 mm FM 27615 — 27616 — 5.0
30 litre çelik tank  397 x 362 mm FM,UL 27608Z A,E 27618 E 6.0

Tezgâhüstü Kaplar   –  10-Yıl Garanti 
Tanım Tabla Ölçüler  Onay Kırmızı Kap  Sarı Kap   Sevk Ağ.
ve Kapasite Çapı Dış Çap x Yükseklik  Kuruluş Model No WHS Model No WHS  (kg)

1 litre çelik kap 108 mm 124 x 140 mm  FM 10175 A,E 10171 E  1.0  
2 litre çelik kap 191 mm 238 x 83 mm  FM 10295Z A,E 10291 E  2.0
4 litre çelik kap   191 mm 238 x 114 mm  FM 10375Z A,E 10385 E  2.0
8 litre çelik kap 248 mm 292 x 149 mm  FM 10575Z E 10578 E  4.0
10375 için sepet —  175 x 22 mm  — 11171 E — —  .2

Temizleme Tezgâhı 
Tanım Ölçüler  Onay Kırmızı  Sarı  Sevk Ağ.
ve Kapasite GenişlikxDerinlikxYükseklik Dış Yükseklik Kuruluş Model No WHS Model No WHS (kg)

83  litre çelik Temizleme tezgâhı 895 x 406 x 305 mm 845 mm FM 27220 E 27221 — 35

Aksesuarlar 
Tanım  UzunlukxGenişlikxDerinlik Model No WHS
27601 ve 27611 için sepet 181 (dia) x 76 (h) mm 27901Z E
27220 ve 27221 için sepet 711 x 330 x 102 mm 27005 E
27220 ve 27221 için çökelti tablası  584 x 349 x 19 mm 27006 E

27220 Tank, 27005 parça sepeti ile
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Tüm Seçenekler Bizde!

Utility Procucts
For oils

17034 17035 17036 17038

İçerik:
 Hazne –  HDPE
Kapak –  HDPE
Pompa – T6 alüminyum tüplü HDPE elcik, nitril (Buna-N) o-ringler, metal kafesle  
              güçlendirilmiş PVC hortum
Hortum – PVC hortum ile güçlendirilmiş HDPE ağızlık
Kilitli Torba – 2.3 mm şeffaf PVC

Luberite™ boşaltma kaplarıyla sıvı  
sıçramalarının ve dökülmelerinin  
önüne geçin
 
Kullanım kolaylığı ve emniyet sağlayan Luberite™ boşaltma kapları, 
makine bakımları sırasında oluşabilecek sıvı kayıplarının önüne 
geçer. Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu sağlar. Yüksek 
yoğunluklu polietilen (HDPE) kapaklar sızdırmaz özelliğiyle kir ve 
pası dışarıda tutar ve ayrıca tehlikeli ve maliyetli dökülmeleri önler. 
Paket içeriğinde verilen 8 farklı renkteki kapak bandı ile sınıflandırma 
yapılabilir.

•	 Çarpmaya	dirençli	on/off	özellikli		ağızlık	ventili.	Taşıma	sırasında										 
    beş parmağa da oturan tasarım. 
•	 Hızlı	dolum	bölümü,	havadaki	kirleticilerin	dışarıda	tutulması	ve	 
   dolum için bütün kapağın açılmamasını sağlar. 
•	 Aksesuar	bölümü,	hızlı	bırakma	kaplinleriyle		bağlantı	özelliği.

Yarı şeffaf HDPE hazneler sıvı seviyesinin saptanmasına yardımcı 
olur. Kare şeklindeki hazne, optimum depolama alanı sağlar. 
Renkli-yapışkanlı kartlar ve kapak bantları ile de taşınabilecek 
farklı sıvıların tanımlanmasının, yanlışa imkan vermeden yapılması 
hedeflenir.

Dört farklı hacimde üretilen setlerin her birinde hazne, kapak ve 
ağızlık bulunur.

Yağlama Sistemleri

Ürün  Hazne Ölçüleri Kapak Ölçüleri   Model   Sevk Ağ.
Tanımı YükseklikxGenişlikxUzunluk YükseklikxGenişlikxUzunluk/Çap  No. WHS (kg)
Küçük Set   (3pc) 2L  250 x 135 x 135 mm 215 x 143 x 333 /6 mm 17034 A,E 1
Orta Set (3pc) 5L   290 x 175 x 175 mm 215 x 143 x 333/12 mm 17035 A,E 2
Büyük Set (3pc) 10L   375 x 220 x 270 mm 215 x 143 x 333/25 mm 17036 A,E 2
Pompa Seti (3pc) 10L 375 x 220 x 270 mm 127 x 146 x 171 mm 17038 A,E 3

Renkli Tanımlama Sistemi – Her hazne 
standart torba ve 4 adet çift taraflı renkli kart ile 
sunulur. Her kapak 8 değişik renkteki bantlarla 
sunulur.

LubeRite® Yağlama Kapları
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En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın!

Drum Equipment
For Corrosives

08227

08205

08207Z

Varil Ekipmanları
Justrite Varil Ekipmanları güvenli varil doldurma ve boşaltma  

işlemleri için yenilikçi teknolojiler sunuyor!

Solvent, tiner, yağ veya boya gibi yanıcı 
sıvıarın transferinde tehlikeli dökülmeleri 
önleyin.

• Açık tutulabilen geniş ağızlı kapak

• Yangın önleyici alev tutucu sistem

• Epoksi toz boya ile kaplanmış galvanize çelik

• Yangın durumunda kendiliğinden kapanan 
sigortalı kapak sistemi

Menteşeli kapak buharlaşmayı 
önler

Sigorta sistemi, ortam  
74º’ye geldiğinde kapağı 
kapatarak varile alev  
ulaşmasını engeller.

1 mm galvanize çelik  
çarpmalara dayanıklıdır.

273 mm çapındaki geniş ağız 
sıvıyı etrafa saçmadan hızla 
dökmeye olanak tanır

Kapak mandalı, yetkisiz kişilerce 
kullanılmaması için kilitlenebilir.

Huninin 9.8 litrelik haznesi 
sıvının hızlı aktarımını sağlar.

110 ya da 200 litrelik  
varillerdeki bütün standart 51 
mm’lik girişlerle uyumludur.

Epoksi toz boya kimyasallara 
karşı dirençlidir.

FM onaylıdır.

Güvenli Varil Hunileri
   Huni Ölçüsü Ağız  Onay Kırmızı Huni  Sarı Huni  Sevk Ağ.
Tanım  Çap x Yükseklik Çapı Kuruluşu Model No WHS Model No WHS (kg)

Kendi kapanan kapak ve 152 mm’lik alev tutuculu huni.
Parlayıcılar ile çalışmaya uygun.  273 x 254 mm 273 mm FM  08207Z A,E 08227 E 5.0

Kendi kapanan kapak ve 813 mm’lik alev tutuculu huni.
Parlayıcılar ile çalışmaya uygun.  273 x 254 mm 273 mm FM  08205 A,E 08206 E 13.0

Justrite Güvenli Varil Hunisi çalışma alanlarının temiz, güvenli, çevre 
ve iş güvenliği şartlarına uygun hale gelmesine katkıda bulunur. US 
EPA, OSHA yönergelerine uygun ve FM onaylıdır. Geniş ağızlı huniler, 
110 ya da 200 litrelik varillerin 51 mm’lik ağızlarına sıvı aktarımı  
için zorunluluk düzeyinde önemlidir. 1 mm galvanize çelik üzerine 
uygulanmış elektrostatik toz boya kimyasal direnç sağlar. Huni kapağı 
gerektiğinde yetkisiz kişilerin ulaşımını engellemek için kilitlenebilir. Varil 
içinde depolanabilecek yanıcı maddelerin sigara, statik elektrik veya 
kıvılcımlardan etkilenmesini engellemek için pirinçten yapılmış bir alev 
tutucu uygulanmıştır. Kapakta, ortam sıcaklığı  74º’ye ulaştığında eriyerek 
kapağı kapatan bir sigorta vardır.
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Varil Ekipmanları
AKsesUArlAr

26750Z

Açık ağızlı kova veya varilleri kapaklı hale getirin.
Kendi-kapanan Varil Kapağı açık ağızlı 200 litrelik varilleri yanıcı atık 
depolanabilecek yangın emniyetli hale getirir. Sadece bir tornavida ve 
boru anahtarı ile kapaklar monte edilir, boşaltma işlemi gerektiğinde 
de kolaylıkla açılabilir. Kapaklar kimyasal dirençli toz boya ile 
kaplanmış çelikten üretilmiştir. 565 ila 578 mm çapındaki varillerle 
uyumludur. Kapak sistemi, ortam sıcaklığı 74º’ye ulaştığında eriyerek 
kapağı kapatan bir sigorta ile desteklenmiştir. FM onaylıdır.

VaporTrap™ Varil Kapağı açık ağızlı 200 litrelik varilleri kullanışlı 
bir toplama deposu haline getirir. Contalı kapağa ek olarak 121 mm 
çapındaki küçük ilave kapak, küçük kaplardan kolayca boşaltım 
yapılmasına olanak verir. Yay destekli , kendi-kapanan küçük kapak 
buhar yayılımını engellemeye yarar. Manuel mandal buhar tahliyesi 
içindir. Opsiyonel güvenlik mandalı da içermektedir. EPA ile uyumlu 
düşük VOC emisyonlar sağlanabilir. FM uyumludur.

Emniyeti alınmış varil dökülme, saçılma veya 
kirletme riski olmayan sıvılar içerir.
Varil Kilitleri depolanan sıvının güvenliği, hırsızlık, sabotaj veya 
yetkisiz personelin erişimini engellemek için gayet etkili ve ucuz 
bir yoldur. Korozyona dirençli ve kıvılcım çıkarmayan bu sistemler 
varillerin üzerindeki tıpaların etrafına takılır. İşlem sırasında varil 
tıpalarını sökmeye gerek olmadığından montaj sırasında bile sıvı-buhar 
erişimi önlenmiş olur.

Varil Kilitleri 
Tanım    Sevk Ağ.
ve Kapasite Model No WHS (kg)

Çelik varil seti 2 kilitli, 2” ve ¾” tıpalara uyumlu 08510 A,E 1.0

Plastik varil seti 2 kilitli, 2” ve ¾” tıpalara uyumlu 08511 A,E 1.0

26754 26754

Varil Kapakları 
Tanım Onay Kırmızı  Sarı  Sevk Ağ.
ve Kapasite Kuruluşu Model No WHS Model No WHS  (kg)

Sigorta sistemli kendi kapanan kapak, 200 litre variller için  FM,TÜV 26750Z A,E 26751 — 7.0

VaporTrap™ varil kapağı FM,EPA 26754 A,E — — 7.0

26750Z
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Varil Ekipmanları

0890208552

08300

08499

08101

AKsesUArlAr

08006

08916

Yatay variller için kolay boşaltım vanaları.
Justrite kendindne-kapanan Varil Emniyet Vanaları yangının içeri ilerlemesini 
engelleyen lev tutucu ile donatılmıştır. Pirinç malzemeden yapılmış olan bu ürünler sızıntı 
önleyici Teflon®  contayla desteklenmiştir. Ayarlanabilir modeller hasar ya da sızıntı 
tehlikesi olmadan varil üzerine yerleştirilebilir. 2000 SSU üzerindeki ağır yağlar, boyalar 
veya yapışkanlar gibi kıvamlı ve korozif olmayan akışkanlar için 51 mm çapındaki 08552  
kodlu  viskoz sıvı vanası önerilir. Vanalar FM onaylıdırlar.

Statik elektrik kaynaklı yangın risklerini azaltın.
Antistatik kablolar yanıcı-parlayıcı sıvıların hareket ya da 
akışından kaynaklı statik elektriğin yaratabileceği kıvılcımları önler. 
Konteynerler ve variller arasında topraklama yapılması pek çok 
yerde yasal zorunluluktur. Standart topraklama kabloları 1 metre 
ilâ 3 metre arasındadır. Daha uzun ölçüler için 6 milimetrelik özel 
bağlantı terminalleriyle kablolar birbirine eklenebilir.

Justrite Varil Ventilleri otomatik basınç boşaltımı sağlar.
Justrite varil ventilleri otomatik basınç boşaltımını iç basınç 0.35 bara 
ulaştığında açılan valf sistemi sayesinde gerçekleştirir. Vakum ventilleri 
manuel ya da otomatik olarak sunulur. Dakikada 15 litre ya da daha 
fazla sıvının varilin 19 mm standart tıpa kısmından akması sağlanır. Tüm 
ventiller ek güvenlik için alev tutucu içermektedir. FM onaylıdır.

Topraklama kablosu Emniyet ventili

Emniyet 
tapası

Bağlantı 
kablosu

Tapa uzantısı

SERBEST DÜŞME YÖNTEMİ

Atistatik Kablolar
    Sevk Ağ.
Tanım  Uç Bağlantıları Model No WHS (kg)

Yalıtımlı kablo, 3 metre Yaylı elcik x 6 mm terminal 08497 A,E 1.0
Elastik kablo, 1 metre Çift elcik 08499 A,E 1.0

Varil Emniyet Ventilleri
     Çalışma   Onay Model  Sevk Ağ.
Tanım    Sistemi Ölçü  Kuruluşu No WHS (kg)

Petrol bazlı operasyonlar için düşey pirinç ventil  Otomatik 51 mm FM  08101* A,E 1.0
Petrol bazlı operasyonlar için yatay pirinç ventil  Manuel 51 mm FM 08300 A,E 1.0
Petrol bazlı operasyonlar için çelik kaplı alev tutuculu 

metal içermeyen düşey ventil   Otomatik 51 mm FM 08005 E 1.0
Klor bazlı solventler için paslanmaz çelikten alev tutuculu 

metal içermeyen düşey ventil   Otomatik 51 mm FM 08006 E 1.0

*Düşey pozisyonda monte edilmelidir.

Varil Emniyet Vanaları      

  Onay Model   Sevk Ağ.
Tanım NPT Kuruluşu  No WHS (kg)

Pirinç emniyet vanası, rijit 19 mm FM 08902 A,E 1.0
Pirinç emniyet vanası, ayarlanabilir 19 mm FM 08910  A,E 1.0
Pirinç kontrollü akış laboratuvar vanası 19 mm FM 08540 A,E 1.0
Pirinç sürgülü vana, viskoz sıvılar için 51 mm FM 08552 A,E 3.0
Paslanmaz çelik vana, ayarlanabilir 19 mm FM 08916 E 1.0
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Siyah modeller 
%100 geri dönüşümlü 

malzemeden 
yapılmıştır.

Sump-to-Sump Kit Joining Clip

Sarı (geri dönüşümsüz) 
özel siparişle mümkündür.

Tüm Seçenekler Bizde!

Çevre Ürünleri
EcoPolyBlend™ – çevre için iki kere yararlı tek döküntü kontrolü ürün 
serisi. Hem yeraltı suyu kirlenmesini korur hem de %100 geri dönüşümlü 
polietilenden yapılmıştır.

28655
2-Varillik Ünite 

(90 litre)

28687 Toplama 
Platformu 
Rampası

Toplam 270 litre 
hazne kapasitesi 
US EPA ve UFC 

gereklerini karşılar

3124 mm

28655 
2-Varillik Ünite 

(90 litre)
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Çalışma ortamınızı kendi koşullarına uygun hale 
getirerek koruyun.
Düşük Profilli EcoPolyBlend™ Toplama Platformları varillerin kolay 
yüklenmesi için sadece 140 mm yüksekliğindedir. Bu platformlar 
batarya, çeşitli kimyasalların bulundurulması ve/veya varil doldurma/
boşaltma esnasındaki döküntülerin muhafazası için idealdir. %100 
geri dönüşümlü polietilen tek parça olarak üretilmiş hazne kısmı sızıntı 
yapmaz ve aynı zamanda asit ve kimi aşındırıcı sıvılar dahil kimyasallara 
dayanıklıdır. Sağlam, kolay yerleşen ızgaralar üst üste binmez, temizleme 
esnasında kolaylıkla kaldırılabilir.

Platform Rampası platform üzerine varillerin çıkarılması veya 
indirilmesini tırtırlı yapısı sayesinde maksimum emniyetle gerçekleştirmek 
için yapılmıştır. 2,4,6 ve 8 varillik platformlar istendiği şekilde 
birleştirilerek işletme gereksinimlerine uygun hale getirilir ve rampalarla 
birleştirilebilir. Bu platformlar bağlantı klipsleri ile birleştirilerek kesintisiz 
hale getirilebilir. Klipsler gereksinime göre çıkarılarak platformlar farklı 
şekilde yerleştirilebilir. Kesintisiz bir hazne oluşturmak için platformdan 
platforma dren kiti (bağlantı klipsleri ve bağlantı tübü içerir) kullanılabilir. 
Böylece 270 litreye varan hacimlerde ve yönetmeliklere uygun hazne 
sistemi oluşturulabilir.

Platformdan platforma dren kiti lokal yönetmeliklere 
uygun şekilde hazne kapasitesinizi arttırmak ve hazneli 
platformları bir araya getirmek içindir.

Kendi sisteminizi oluşturun!

3 - 28655 2-Varillik Ünite
1 - 28687 Rampa
2 -  28927 Platformdan Platforma Dren Kiti

EcoPolyBlend™ Toplama Havuzları
 Hazne Kapasitesi Taşıma Dış Ölçüler   Sevk Ağ.
Tanım (Litre) Kapasitesi GenişlikxDerinlikxYükseklik Model No WHS (kg)
1 Varillik Ünite 45 567 kg 635 x 635 x 140 mm 28653 A,E 8.0
2 Varillik Ünite 90 1134 kg 1245 x 635 x 140 mm  28655 A,E 15.0
4 Varillik Ünite 185 2268 kg 1245 x 1245 x 140 mm  28657 A,E 28.0
6 Varillik Ünite 276 3402 kg 1854 x 1245 x 140 mm 28659 A,E 41.0
8 Varillik Ünite 371 4536 kg 2464 x 1245 x 140 mm 28661 A,E 55.0
Yukarıdakiler için rampa – 455 kg 1219 x 838 x 159 mm 28687 A,E 19.0
Bağlantı Klipsleri, 1 çift paslanmaz çelik – 102 x 51 mm  28926 A,E 1.0
Platformdan Platforma Dren Kiti*        – – 28927Z E 1.0

* Kit; bir çift paslanmaz çelik bağlantı klipsi, bir çift lastik halka, bir adet politetrafloroetilen (PTFE) transfer tüpü içerir. Patent No US 6,622,879,B1.
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Sarı (geri dönüşümsüz) 
özel siparişle mümkündür.

Çevre Koruma Ürünleri
DÖKÜNTÜ KoNTrolÜ

En Yakın Justrite Distribütörünü Arayın!

Çok işlevli üniteler üretkenlik artışı, kayarak düşme 
kazalarına karşı personel güvenliği, döküntü 
temizliği masraflarını sınırlama gibi yararlar 
sunar.
EcoPolyBlend™ Döküntü Toplama Paletleri %100 geri 
dönüşümlü polietilenden yapılmıştır. Teklikeli asitler, kostikler ve 
solventlere dayanıklıdır ve kirli ortamlar için çok kullanışlıdırlar. 
110 ve 200 litrelk variller ya da başka türlü kapların muhafazası 
için idealdir. Tek parça dikişsiz yapılarıyla 200 litrelik bir varil 
komple boşalsa bile herhangi bir sızıntıya izin vermez. Geniş 
hazneleriyle pek çok yönetmeliğin gereklerini karşılarlar. 
Kendiliğinden yerleşen ızgaralar temizlik sırasında büyük kolaylık 
sağlar. Siyah renk çizikleri ve kirlenmeyi sakladığından çalışma 
ortamının temiz görünmesini sağlar. Kare ya da diğer formatlarda 
seçilebilir. Geniş Hazneli Paletler (geri dönüşümlü malzemeden 
yapılmamıştır) 1 ya da 4 varillik olarak sunulur. Daha fazla hazne 
gereksinimi için kullanılır.

EcoPolyBlend™ Döküntü Toplama Paletleri 
 Hazne Kapasitesi Taşıma Dış Ölçüler (Drenajsız)  Sevk Ağ.
Tanım (Litre) Kapasitesi GenişlikxDerinlikxYükseklik Model No WHS (kg)

2 Varillik 250 1134 kg 1245 x 635 x 457 mm  28623 A,E 20.0
3 Varillik 284 1701 kg 1854 x 635 x 295 mm 28627 A,E 26.0
4 Varillik 284 2268 kg 2464 x 635 x 229 mm 28631 A,E 35.0
4 Varillik, kare 276 2268 kg 1245 x 1245 x 260 mm 28635 A,E 32.0
28635 için rampa - 454 kg 1245 x 838 x 267 mm 28688 A,E 18.0
   

28635 palet 
28688 rampa ile

28631

Geniş Hazneli Paletler (geri dönüşümsüz)
 Hazne Kapasitesi Taşıma Dış Ölçüler   Sevk Ağ.
Tanım (Litre) Kapasitesi GenişlikxDerinlikxYükseklik Model No WHS (kg)
4 Varillik, kare 410 1500 kg 1300 x 1300 x 300 mm EU28274 E 44.0
1 Varillik, kare 225 350 kg 1210 x 1210 x 290 mm EU28214 E 22.0
   

EU28214
geniş hazneli
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Tüm Seçenekler Bizde!

Çevre Koruma Ürünleri
DÖKÜNTÜ KoNTrolÜ
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Variller için güvenli dış ortam depolaması
%55 geri dönüşümlü polietilenden yapılmış Dirençli Varil Kulübeleri 
(DrumSheds™) kullanışlı bir tasarıma sahiptir. Yukarı doğru kayarak 
açılan kapılar alttan ya da arka taraftan yüklemeye olanak tanır. 1321 
mm kapı açıklığıyla paletli yükler kolaylıkla yerleştirilebilir. Sızıntı 
yapmayan hazne sökülebilirdir ve ızgaralar da temizlik esnasında 
kolaylıkla sökülebilir. Yeterli tavan yüksekliği ise varillere huni ya da 
pompa yerleştirilmesinin kolaylıkla yapılmasını sağlar. İlave olarak 
topraklama olanağı, rüzgârlı havalar için yere sabitleme sistemi ve 
güvenlik için kilitleme sistemi de bulunur. Forkliftle hem ön hem de 
arka taraftan taşınabilir. Tamamen kulanıma hazır şekilde monte 
edilmiş olarak sunulur.

EcoPolyBlend™ Varil Kulübeleri
 Geri Dönüşüm  Hazne Kapasitesi Taşıma Dış Ölçüler     Sevk Ağ.
Tanım Oranı  (Litre) Kapasitesi GenişlikxDerinlikxYükseklik Model No WHS (kg)

2 varil  55% 254  1134 kg 1543 x 1486 x 1911 mm  28675 A,E 133.0

4 varil 55% 301  2268 kg 1543 x 1740 x 1911 mm 28676 A,E 156.0

Siyah rampa 100% — 455 kg 1219 x 1518 x 286 mm 28679 A,E 30.0 

Çelik paletler endüstriyel uygulamalar için idealdir
11 gauge sıcak yuvarlanmış ve serteştirilmiş malzemeden yapılan 
Çelik Paletler yüksek hazne kapasitesi ve sızdırmazlık testlerinden 
geçmiş olmalarıyla ön plana çıkarlar. Galvaniz ızgaralar varilleri 
dökülen sıvının dışında tutar. Geniş forklift çatal yerleri (213 mm 
genişlik x 98 mm yükseklik) yerleştirmenin kolay yapılmasına yarar. 
Korozyon dirençli bu paletler galvanize ya da mavi toz boya kaplıdır.

Çelik Döküntü Toplama Paletleri
 Hazne Kapasitesi Taşıma Dış Ölçüler  Model No Model No   Sevk Ağ.
Tanım (Litre) Kapasitesi GenişlikxDerinlikxYükseklik Mavi Galvanize  WHS (kg)

2 varil  273 544 kg 1200 x 800 x 414 mm  28610 28611  A,E 75.0

4 varil 386 1089 kg 2391 x 800 x 332 mm 28612 28613  A,E 138.0

4 varillik kare 291 1089 kg 1200 x 1200 x 332 mm 28614 28615  A,E 98.0 

28676 (kapalı) 28676

28611

28614

28612




