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MITAL SUPPRESSION TANK

TANK

10 LITER  METALEN TANK Art. DP-DST-10L-MITAL

GEBOUWD voor lange levensduur         
Metalen behuizing & pomp, robuust & stabiel            
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Metalen behuizing 

Metalen pompmechanisme 

Zeer robuust en stabiel 

4 m slang van hoge levensduur, gevlochten en flexibel 

10 liter capaciteit 

Brede basis voor stabiliteit 

Overdrukventiel 

Manometer 

Brede trechter  

Robuuste pomp 

Interne filter 

Messing adapter 

Aansluiting onderkant vat 

                       10 liter druktank compleet met 4 m slang, interne
wateraanvoer en overdrukventiel. Metalen behuizing.
        

                          De druktanks worden ingezet bij het verzagen van allerlei
bouwproducten in alle omstandigheden. Directe aanvoer naar de machine.  
           

BESCHRIJVING ;

TE GEBRUIKEN;

dust suppression
  De HSE (gezond & veiligheidsorganisatie)

beveelt aan om druktanks te gebruiken bij het verzagen van

bouw- en betonproducten. Fijn stof komt vrij bij zagen met

diamant en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Beton en steenproducen vormen een enorme hoeveelheid

Crystaline Silica (Quartz)  deeltjes.

BELANGRIJK;

 

 

Dp-DST-11L-STABIL tank 11 l.
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STABIL SUPPRESSION TANK

OMSCHRIJVING TANK TOEBEHOREN

11 LITER TANK Art. DP-DST-11L-STABIL
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Gebouwd voor stabiliteit 

        
Brede basis, sterke behuizing, protectie ring & beveiliging  

          

dust suppression
   De HSE (gezond & veiligheidsorganisatie)

beveelt aan om druktanks te gebruiken bij het verzagen van

bouw- en betonproducten. Fijn stof komt vrij bij zagen met

diamant en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Beton en steenproducen vormen een enorme hoeveelheid

Crystaline Silica (Quartz)  deeltjes.
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Polyethylene behuizing  

Brede basis voor stabiliteit   

11 L inhoud  

Beschermingsring  

4m slang van hoge levensduur, zeer flexibel. 

Overdrukventiel  

Brede trechter 

Robuuste pomp 

Interne filter  

(C) 

                      11 liter druktank compleet met een brede basis voor stabiliteit.
4 m externe slang, interne wateraanvoer en overdrukventiel. Gemaakt van hoog
bestendige polyethylene.              

                      De druktanks worden ingezet bij het verzagen van allerlei
bouwproducten in alle omstandigheden. Directe aanvoer naar de machine.
                  

TE GEBRUIKEN;

(J) Slangversteviging tegen doorknikken 

BESCHRIJVING;

BELANGRIJK;      
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