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1 ÖSSZEHAJTHATÓ FELFOGÓTÁLCÁK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

ET 01 S 

Összehajtható felfogótálca, 
méret: S 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag 
ellenálló anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 
építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 350 x 700 x 125 mm 
- tároló kapacitás: 25 l 
- tömeg: 2 kg 

ET 02 M 

Összehajtható felfogótálca, 
méret: M 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag 
ellenálló anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 
építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 700 x 700 x 175 mm 
- tároló kapacitás: 75 l  
- tömeg: 3 kg 

ET 03 L 

Összehajtható felfogótálca, 
méret: L 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag 
ellenálló anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 
építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 1000 x 1000 x 200 mm 
- tároló kapacitás: 175 l  
- tömeg: 6 kg 

ET 04 XL 

Összehajtható felfogótálca, 
méret: XL 

 
 
 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag 
ellenálló anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 
építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 1500 x 1500 x 425 mm 
- tároló kapacitás: 900 l  
- tömeg: 16 kg 
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ET 041 XL 
DECON 

Összehajtható felfogótálca, 
méret: XL DECON 

 
 
 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag 
ellenálló anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 
építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 1500 x 1500 x 225 mm 
- tároló kapacitás: 450 l  
- tömeg: 12 kg 

ET 051 XXL 
EASY PACK 

Összehajtható felfogótálca, 
méret: XXL 

 
 
 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag 
ellenálló anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 
építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 2000 x 2000 x 425 mm 
- tároló kapacitás: 1600 l  
- tömeg: 26 kg 

ET 06 
SHALLOW 

Összehajtható felfogótálca, 
„sekély” 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag 
ellenálló anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 
építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 1240 x 840 x 70 mm 
- tároló kapacitás: 50 l  
- tömeg: 3 kg 

ET 06 
CARGO 

Összehajtható felfogótálca, CARGO 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag 
ellenálló anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására. 

- Kifejezetten ipari és szállítmányozási felhasználásra lett 
kifejlesztve, méreteiből adódóan raklapra helyezhető és 
azzal együtt szállítható. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 1240 x 840 x 225 mm 
- tároló kapacitás: 210 l  
- tömeg: 6,5 kg 

ET 061 
CARGO EUR 

Összehajtható felfogótálca, CARGO 

EUR 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag 
ellenálló anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására. 

- Kifejezetten ipari és szállítmányozási felhasználásra lett 
kifejlesztve, méreteiből adódóan raklapra helyezhető és 
azzal együtt szállítható. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 1240 x 840 x 225 mm 
- tároló kapacitás: 210 l  
- tömeg: 4,5 kg 
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1.1 KIEGÉSZÍTŐK ÖSSZEHAJTHATÓ FELFOGÓTÁLCÁKHOZ 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

ET 11 S Liner 
ET 12 M Liner 
ET 13 L Liner 

ET 14 XL Liner 
ET 141 XL 

DECON Liner 
ET 15 XXL 

Liner 

Védőbélés 

 

- A kivehető védőbélés tisztán tartja a felfogótálca felületét és 
növeli az ellenálló képességét a maró, vagy koncentrált vegyi 
anyagok hatásaival szemben. 

- Anyaga: PVC/PUR 
- Szín: fehér 
- Elérhető az alábbi méretű felfogótálcákhoz: 
- S, M, L, XL, XL DECON, XXL EASY PACK, CARGO EUR, CARGO DP 

 
ET 09 Pad 

 
 

ET 095 Pad 
 
 

ET 10 Pad 
 

Alátét ponyva 

 

- Megvédi a felfogótálcát a talajon található éles tárgyak okozta 
sérülésektől, mint például törött üveg, kövek vagy a raklapból 
kiálló szögek. 

- Anyaga: PVC/PUR 
- Szín: sárga 
- Méretek: 
- 1000 x 500 mm (01S ET) 
- 1300 x 1300 mm (ET 02 M, L, Cargo) 
- 2200 x 2200 mm (ET XL, Decon, XL, XXL) 

D25 

Opcionális kialakítások 

 

- Egyes termékek egyedi kialakítással is rendelhetőek. Ebben az 
esetben lehetőség van D25 storz golyóscsap, D25 storz 
tömlőcsatlakozó és D25 storz leeresztő csatlakozó 
elhelyezésére. 

- Elérhető az alábbi méretű felfogótálcákhoz: 
- M, L, XL, XL DECON, XXL EASY PACK, CARGO EUR, CARGO DP 

BAG 

Tárolózsák 
 

 

- Megóvja a használaton kívüli felfogótálcákat a környezeti 
hatásoktól, valamint megkönnyíti azok tárolását és szállítását. 

- Anyaga: PVC 
- Szín: ezüst 
- Méretek: 
- 280 x 500 mm (ET 01 S) 
- 380 x 600 mm (ET 02 M) 
- 500 x 700 mm (ET 03 L) 
- 600 x 1240 mm (ET 04 XL) 
- 600 x 1050 mm (ET 041 XL) 
- 800 x 1530 mm (ET 05 XXL) 
- 770 x 550 mm (ET 061 CARGO EUR) 
- 890 x 550 mm (ET 062 CARGO DP) 

ET 062 
CARGO DP  

Összehajtható felfogótálca, CARGO 

DP 

 
 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag 
ellenálló anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására. 

- Kifejezetten ipari és szállítmányozási felhasználásra lett 
kifejlesztve, méreteiből adódóan raklapra helyezhető és 
azzal együtt szállítható. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 1240 x 1240 x 225 mm 
- tároló kapacitás: 300 l  
- tömeg: 7 kg 
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2 ÖSSZEHAJTHATÓ ANTISZTATIKUS FELFOGÓTÁLCÁK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

ET 01 A 

Összehajtható antisztatikus 

felfogótálca 

 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Megfelel a DIN 14555-3:2016-12 és a DIN 14555-12:2015-04 

szabványoknak. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –10 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- beépített folyadék szintjelző 

- tartály méretei: 350 x 700 x 125 mm 

- tároló kapacitás: 25 l  

- tömeg: 2 kg 

ET 02 A 

Összehajtható antisztatikus 

felfogótálca 

 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Megfelel a DIN 14555-3:2016-12 és a DIN 14555-12:2015-04 

szabványoknak. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –10 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- beépített folyadék szintjelző 

- tartály méretei: 700 x 700 x 175 mm 

- tároló kapacitás: 75 l  

- tömeg: 3 kg 

ET 03 A 

Összehajtható antisztatikus 

felfogótálca 

 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Megfelel a DIN 14555-3:2016-12 és a DIN 14555-12:2015-04 

szabványoknak. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –10 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- folyadék szintjelző 

- tartály méretei: 1000 x 1000 x 200 mm 

- tároló kapacitás: 175 l 

- tömeg: 6 kg 
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ET 04 A 

Összehajtható antisztatikus 

felfogótálca 

 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Megfelel a DIN 14555-3:2016-12 és a DIN 14555-12:2015-04 

szabványoknak. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –10 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- tartály méretei: 1500 x 1500 x 425 mm 

- tároló kapacitás: 900 l 

- tömeg: 18 kg 

ET 041 A 
DECON 

Összehajtható antisztatikus 

felfogótálca 

 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Megfelel a DIN 14555-3:2016-12 és a DIN 14555-12:2015-04 

szabványoknak. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –10 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- beépített folyadék szintjelző 

- tartály méretei: 1500 x 1500 x 225 mm 

- tároló kapacitás: 450 l 

- tömeg: 10 kg 

ET 051 A 
EASYPACK 

Összehajtható antisztatikus 

felfogótálca 

 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Megfelel a DIN 14555-3:2016-12 és a DIN 14555-12:2015-04 

szabványoknak. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –10°C és + 70°C közötti hőmérsékleten. 

- tartály méretei: 2000 x 2000 x 425 mm 

- tároló kapacitás: 1600 l 

- tömeg: 23 kg 

ET 061 A 
CARGO EUR 

Összehajtható antisztatikus 

felfogótálca, CARGO EUR 

 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Megfelel a DIN 14555-3:2016-12 és a DIN 14555-12:2015-04 

szabványoknak. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –10 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- tartály méretei: 1240 x 840 x 225 mm 

- tároló kapacitás: 210 l 

- tömeg: 4,5 kg 
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ET 06 A 
SHALLOW 

Összehajtható antisztatikus 

felfogótálca, „sekély” 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Megfelel a DIN 14555-3:2016-12 és a DIN 14555-12:2015-04 

szabványoknak. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –10 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- beépített folyadék szintjelző 

- tartály méretei: 1240 x 840 x 70 mm 

- tároló kapacitás: 50 l 

- tömeg: 3 kg 

 
2.1 KIEGÉSZÍTŐK ANTISZTATIKUS FELFOGÓTÁLCÁKHOZ 
 

Tárolózsák 

Méretek (mm): 
260 x 520 (ET 01 A)      600 x 1050 (ET 041 A DECON) 
345 x 580 (ET 02 A)      700 x 500 (ET 61 A CARGO) 
500 x 810 (ET 03 A)      800 x 1050 (ET 051 A EASY P) 
600 x 1240 (ET 04 A)    350 x 450 (ET 06 A SHALLOW) 

Alátét ponyva 

Méretek (mm): 
1000 x 500     (ET 01 A) 
1300 x 1300   (ET 02 A, ET 03 A, ET 06 A SHALLOW) 
2200 x 2200   (ET 04 A, ET 041 A DECON, ET 051 A EASY 
PACK) 
1740 x 1340   (ET 061 A CARGO) 
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3 VESZÉLYHELYZETI FELFOGÓTÁLCÁK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

EC 01 

6 l-es vészhelyzeti felfogótálca 
 
 
 

 

- Kémiailag ellenálló anyagból (polipropilén) készült, védelmi és 

mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Összehajtható, rögzítőkapcsos kialakítás a helytakarékosság 

érdekében. 

- Felhasználható –20 °C és +130 °C közötti hőmérsékleten. 

- folyadék szintjelző jelölés 

- tálca méretei: 600 x 400 x 120 mm 

- tálca méretei (összehajtva): 728 x 525 x 12 mm 

- tároló kapacitás: 6 l 

- tároló kapacitás fix telepítési pont esetén: 15 l 

- terhelhetőség: 10 kg 

- tömeg: 0,5 kg 

- kiszerelés: 5 db/csomag 

EC 02 

3 l-es vészhelyzeti felfogótálca 
 
 
 

 

- Kémiailag ellenálló anyagból (polipropilén) készült, védelmi és 

mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Összehajtható, rögzítőkapcsos kialakítás a helytakarékosság 

érdekében. 

- Felhasználható –20 °C és +130 °C közötti hőmérsékleten. 

- folyadék szintjelző jelölés 

- tálca méretei: 500 x 330 x 60 mm 

- tálca méretei (összehajtva): 285 x 380 x 25 mm 

- tároló kapacitás: 3 l 

- tároló kapacitás fix telepítési pont esetén: 5 l 

- terhelhetőség: 5 kg 

- tömeg: 0,3 kg 

- kiszerelés: 5 db/csomag 
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4 NAGY FELÜLETŰ ÖSSZECSUKHATÓ FELFOGÓMEDENCE KÉSZLET 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

ET LARGE 111 

Nagy felületű összecsukható 
felfogómedence készlet 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- tartály méretei: 5000 x 2500 x 200 mm 

- tároló kapacitás: 2500 l  

- tömeg: 51 kg 

ET LARGE 333 

Nagy felületű összecsukható 
felfogómedence készlet 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- tartály méretei: 6000 x 3000 x 200 mm 

- tároló kapacitás: 3600 l  

- tömeg: 76 kg 

ET LARGE 444 

Nagy felületű összecsukható 
felfogómedence készlet 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- tartály méretei: 10000 x 3500 x 250 mm 

- tároló kapacitás: 8750 l  

- tömeg: 150 kg 

ET LARGE 555 

Nagy felületű összecsukható 
felfogómedence készlet 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- tartály méretei: 15000 x 5000 x 300 mm 

- tároló kapacitás: 22500 l  

- tömeg: 275 kg 

 
  



  

ECCOTARP termékkatalógus 10/15 2021.07.15. 

4.1 KIEGÉSZÍTŐK NAGY FELÜLETŰ ÖSSZECSUKHATÓ FELFOGÓMEDENCÉKHEZ 
 

Alátét ponyva 

Méretek (mm): 

- 5500 x 3000 (ET LARGE 111) 
- 6500 x 3500 (ET LARGE 333) 
- 11000 x 4500 (ET LARGE 

444)  

Gumiabroncs alátét 

Méretek (mm): 

- 6000 x 600 (ET LARGE 111) 
- 7000 x 600 (ET LARGE 333) 
- 11000 x 600 (ET LARGE 

444) 

Tárolózsák 

Típusonként eltérő méretű 
tárolózsák, mely megóvja a 
használaton kívüli felfogótál-
cákat a környezeti hatások-
tól, valamint megkönnyíti 
azok tárolását és szállítását. 
Anyaga: PVC 
Szín: ezüst 

D25 Storz csatlakozók 

Egyes termékek egyedi 
kialakítással is 
rendelhetőek. Ebben az 
esetben lehetőség van 
D25 Storz golyóscsap, 
D25 Storz 
tömlőcsatlakozó és D25 
Storz leeresztő csatlakozó 
elhelyezésére. 

 

5 NAGY TEHERBÍRÁSÚ FELFOGÓMEDENCE 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

ET LARGE 990 
HD 

Nagy teherbírású 
felfogómedence 

 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- Egyedi méretben is rendelhető. 

- tartály méretei: 

minimum: 8000 x 4000 x 250 mm 

- tároló kapacitás: minimum 8000 l 

- tömeg: minimum 97 kg 

ET 994 HD 
Ramp 

Rámpakészlet nagy teherbírású 
felfogómedencéhez 

 

- 26 darabból álló fa rámpakészlet, a nagy teherbírású 

felfogómedencéhez fejlesztve. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 

építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás. 

- Tömeg: 474 kg 
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6 NAGY TÁROLÓKAPACITÁSÚ TARTÁLYOK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

ET HX 1000 

Összehajtható hatszög alakú 

tartály 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- tartály átmérője: 1500 mm 

- tartály magassága: 700 mm 

- tároló kapacitás: 1000 l  

- tömeg: 30 kg 

ET HX 2000 

Összehajtható hatszög alakú 

tartály 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- tartály átmérője: 2000 mm 

- tartály magassága: 800 mm 

- tároló kapacitás: 2000 l  

- tömeg: 50 kg 

ET OCT 3000 

Összehajtható nyolcszög alakú 

tartály 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 

- Kézi fogantyúval felszerelt változat. 

- Felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- tartály átmérője: 2000 mm 

- tartály magassága: 800 mm 

- tároló kapacitás: 2000 l  

- tömeg: 50 kg 

ET TANK 
5000 

Nagy kapacitású tartály 

(összeszerelhető szerkezettel)

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Könnyen és gyorsan összeállítható tartószerkezettel biztosított 

kialakítás. 

- tartály átmérője: 2300 mm 

- tartály magassága: 1300 mm 

- tároló kapacitás: 1000 l  

- össztömeg: 50 kg 

ET TANK 
7500 

Nagy kapacitású tartály 

(összeszerelhető szerkezettel) 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Könnyen és gyorsan összeállítható tartószerkezettel biztosított 

kialakítás. 

- tartály átmérője: 2700 mm 

- tartály magassága: 1300 mm 

- tároló kapacitás: 7500 l  

- össztömeg: 55 kg 
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ET TANK 
20000 

Nagy kapacitású tartály 

(összeszerelhető szerkezettel) 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Könnyen és gyorsan összeállítható tartószerkezettel biztosított 

kialakítás. 

- tartály átmérője: 4200 mm 

- tartály magassága: 1500 mm 

- tároló kapacitás: 20000 l  

- össztömeg: 100 kg 

ET TANK 
35000 

Nagy kapacitású tartály 

(összeszerelhető szerkezettel) 

 

- Egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 

anyagból készült, védelmi és mentési eszköz. 

- Könnyen és gyorsan összeállítható tartószerkezettel biztosított 

kialakítás. 

- tartály átmérője: 5500 mm 

- tartály magassága: 1500 mm 

- tároló kapacitás: 35000 l  

- össztömeg: 130 kg 

 

7 MÁGNESES CSATORNA FEDELEK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

MDC 01 

 

MDC 02 

 

MDC 04 

Mágneses csatorna fedél 

 

- Egyszerű, könnyű, helytakarékos, könnyen használható termék, 

amely megakadályozza a veszélyes anyagok csatornába történő 

bejutását. 

- Felhasználható –20 °C és +80 °C közötti hőmérsékleten. 

- Elérhető méretek: 

- 510 x 510 x 0,9 mm 

- 600 x 600 x 0,9 mm 

- 1000 x 1000 x 0,9 mm 

- Tömeg: 0,8 kg, 1,1 kg és 3,3 kg 

FDC 01 

Flexibilis mágneses 
csatornafedél 

 

- Univerzális, hajtogatható mágneses csatornafedél a 

szennyvízcsatornák védelmére. Nagy előnye, hogy bármilyen 

típusú csatornára, rostélyra felhelyezhető. Több rétegű 

kialakítás. A vékony, rendkívül rugalmas fólia hidrosztatikus 

nyomásnak való kitételével megakadályozható a folyadékok 

áthatolása. 

- Többször felhasználható termék. 

- Felhasználható –20 °C és +60 °C közötti hőmérsékleten. 

- Méretei: 750 x 630 x 0,9 mm 

- Tömeg: 1,5 kg 
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8 SZORBENS ADAGOLÓ KOCSIK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

SDC 03 

Összecsukható szorbens 
adagoló kocsi 

 

- A szorbens adagoló kocsi biztosítja a szorbens anyagok 

egyenletes és érintkezésmentes szórását. 

- Alkalmas vegyi anyagok, olaj, gázolaj és egyéb 

kőolajszármazékok okozta szennyeződések ellen. 

- A szorbens szórási sűrűsége állítható a szennyezett felület 

intenzitásától és a felhasznált szorbens anyag típusától 

függően. 

- A termék nagy előnye, hogy a hátrameneti irány automatikusan 

meggátolja szórási folyamatot, így jelentős mennyiségű 

szorbens anyagot takaríthatunk meg.  

- Összecsukható, helytakarékos kialakítás. 

- szórási sáv szélessége: max. 40 cm 

- állítható magasságú fogantyú 

- méret: 620 x 1300 x 370 mm 

- tömeg: 13 kg 

SDC 05 

Szorbens adagoló kocsi 
 

 

- A szorbens adagoló kocsi biztosítja a szorbens anyagok 

egyenletes és érintkezésmentes szórását. 

- Alkalmas vegyi anyagok, olaj, gázolaj és egyéb 

kőolajszármazékok okozta szennyeződések ellen. 

- A szorbens szórási sűrűsége állítható a szennyezett felület 

intenzitásától és a felhasznált szorbens anyag típusától 

függően. 

- A termék nagy előnye, hogy a hátrameneti irány automatikusan 

meggátolja szórási folyamatot, így jelentős mennyiségű 

szorbens anyagot takaríthatunk meg. 

- Fix fémkeretes kialakítás. 

- szórási sáv szélessége: max. 40 cm 

- állítható magasságú fogantyú 

- méret: 620 x 1300 x 430 mm 

- tömeg: 22 kg 
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9 EGYÉB ESZKÖZÖK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

ET 500 P 
 
 

ET 1000 P 
 
 

ET 1400 P 

Folyadék felitató tálca 
(cserélhető abszorbens 

béléssel) 

 

 

- A felitató tálca kiváló megoldást biztosít víz, kőolajszármazékok, 

vegyi anyagok és veszélyes folyadékok kisebb szivárgásai ellen. 

- Speciális fémháló a szilárd hulladékrészecskék kiszűrésére. 

- Cserélhető abszorbens bélés a többszöri felhasználhatóság 

érdekében, melyek rendelhetőek normál, víztaszító és 

vegyszerálló változatban. 

- A sarkokban elhelyezett fűzőlyukak a megfelelő rögzítést és 

felfüggesztést biztosítják. 

- Elérhető méretek: 

- 580 x 480 mm 

- 580 x 1080 mm 

- 1080 x 1400 mm 

- tömeg: 0,5 kg, 1,5 kg és 2,8 kg 

IFF 02 
 
 
 
 
 
 

IFF 01 

Összehajtható ipari tölcsér, 
C52-es alumínium storz 

csatlakozóval 

 

 

- Összehajtható ipari tölcsér, mely használható önállóan vagy 

felfüggeszthető egy speciális tartószerkezetre. 

- Vegyi anyagoknak ellenálló PVC-ből készül, mely polietilén 

szövettel van megerősítve. 

- Az alapkivitel C52-es alumínium storz csatlakozóval van ellátva, 

de rendelhető rozsdamentes acél és réz változatban is.  

- A tartószerkezet magassága állítható. A tölcsér behelyezése 

gyors és egyszerű, a sarkokban található horgok segítségével. 

- Tárolókapacitás: max. 140 l 

- Méretek: 

- tartószerkezet: 750 x 1300 x 870-1500 mm 

- tölcsér: 750 x 750 x 850 mm 

- tömeg: 

- tartószerkezet: 11,3 kg 

- tölcsér: 2 kg 

ET IL 01 
 
 
 
 
 
 
 

ET IL 02 

Vegyszerálló ponyvabélés 
hordókhoz 

 

 

- Sürgősségi helyzetekben történő felhasználásra fejlesztették 

ezt a PVC-ből készült, kémiai és vegyi anyagoknak ellenálló 

bélést, a szennyezett hulladékok rövid távú tárolása érdekében. 

- Alkalmas fém hordók hosszú távú korrózióvédelmére, valamint 

műanyag hordók veszélyes anyagoktól való megóvására. 

- Felhasználható –40 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 

- Elérhető méretek: 

- átmérő: 636 mm x hossz: 930 mm 

- átmérő: 636 mm x hossz: 1330 mm 

- Tárolókapacitás: 115 l és 165 l 

- Csomag tartalma: 2 db ponyvabélés/csomag  
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FD 110 

Homlokzati folyadék elvezető 
ponyva 

 

 

- Homlokzatok, falak és egyéb függőleges felületek megóvására 

szolgál. Megakadályozza a vegyi anyagok és veszélyes 

folyadékok talajba, csatornába vagy egyéb helyre való 

bejutását. 

- A moduláris elem fémteste speciális gumihab-profillal van 

felszerelve, amely lezárja a vízelvezető nyílás és a fal 

csatlakozását. 

- A folyadék eltávolítását a műanyaggal bevont, rendkívül 

ellenálló fedél biztosítja. 

- 1 modul mérete: 

- 420 x 470 x 1100 mm 

 
 
 
 


