
  
 

Bęben stalowy z wiekiem niezdejmowanym o pojemności 
od 30 do 60 litrów. 
 
Konstrukcja: 

• pobocznica z obręczami wytłaczanymi - zgrzewana liniowo,  
• wieko i dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem,  
• uchwyty na wieku górnym na życzenie klienta,  

 
Zamknięcia: 

• korki metalowe (2" i ¾") z blaszkami do plombowania lub korek metalowo-
plastikowy rozkładany w kształcie lejka z automatycznym odpowietrzeniem,  

• kapsle do plombowania na życzenie klienta,  
 
Wykończenie powierzchni zewnętrznej: 

• malowane farbami wodnorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL,  
• znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta,  

 
Wykończenie powierzchni wewnętrznej: 

• bez powłok ochronnych  
• malowane farbą chemoodporną  
• lub malowane farbą która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z produktami 

spożywczymi  
 
Pakowanie: 

• poj. 30 l – 55 szt. / paleta euro 
• poj. 50 l – 30 szt. / paleta euro 
• poj. 60 l – 24 szt. / paleta euro 
 

 
Dane techniczne: 

Pojemność Grubość blachy 
Waga Średnica 

Wysokość 
Certyfikat płaszcz wieko/dennica wew. zew. max. 

L mm kg mm mm 
30 0,5 0,5 2,90 380 395 320 UN 1A1/Y2,0/150 
40 0,5 0,5 3,30 380 395 400 UN 1A1/Y2,0/150 
50 0,5 0,5 3,70 380 395 490 UN 1A1/Y2,0/150 
60 0,5 0,5 4,10 380 395 585 UN 1A1/Y2,0/150 

 
 
Bębny spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych: ADR, RID, IMDG-Code, 
IATA-DGR, RTDG dla drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN. 

 

Firma Usługowo – Handlowa „TOP SECRET” 
Ul. Chełmońskiego 31/1; 42-200 Częstochowa 

tel./fax +48 34 365 88 81,  mobil tel. +48 602 24 60 96 
NIP 573-180-28-40   IDS 151477720 

Konto: Kredyt Bank S.A. filia nr 3 I o/Częstochowa 
87 1500 1399 1220 4029 8905 0000 

Internet: http://www.metalexport.republika.pl    e-mail: export@gold.pl 
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