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Zbiorniki i pokrywy 
 

 

 

 

 

Zbiorniki z pojedynczą ścianką : 
- wykonane ze stali nierdzewnej 

 
Pojemność Średnica Wysokość Nr kat. 
125 ml 50 mm 70 mm D03/000125 

250 ml 65 mm 85 mm D03/000500 

500 ml 80 mm 110 mm D03/000500 

1000 ml 100 mm 130 mm D03/001000 

2000 ml 120 mm 180 mm D03/002000 

3000 ml 140 mm 200 mm D03/003000 

5000 ml 180 mm 200 mm D03/005000 
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Zbiorniki z pojedynczą ścianką z uchwytem do przenoszenia : 
- wykonane ze stali nierdzewnej 

 
Pojemność Średnica Wysokość Nr kat. 
10 l 24 cm 60 cm D03/0C0010 

15 l 27 cm 30 cm D03/0C0015 

 

 

Zbiorniki z pojedynczą ścianką z uchwytami do przenoszenia : 
- wykonane ze stali nierdzewnej 

 

Pojemność Średnica Wysokość Nr kat. 
20 l 27 cm 37,5 cm D03/0C0020 

25 l 30 cm 37,5 cm D03/0C0025 

30 l 30 cm 44 cm D03/0C0030 

50 l  34 cm 55 cm D03/0C0050 
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Zbiorniki z pojedynczą ścianką z uchwytami do przenoszenia oraz z zaworem 

spustowym : 
- wykonane ze stali nierdzewnej 

 

Pojemniki o pojemności 10 do 50 litrów mają otwór odpływowy, który może być wyposażony w zawór 

kulowy lub zawór klapowy. Ponadto pojemniki dyspersyjne mogą być dostarczane z kołami i dwuczęściową 

pokrywą. Proszę wyspecyfikować wybrane opcje w zapytaniu ofertowym. 

 
Pojemność Średnica Wysokość bez kół Wysokość wliczając koła 
10 l 22 cm 26,5 cm 34.5 cm 

15 l 25,5 cm 30,5 cm 38,5 cm 

20 l 28 cm 33,5 cm 41,5 cm 

25 l 30 cm 36 cm 44 cm 

35 l 33,5 cm 40 cm 48 cm 

50 l 38 cm 45 cm 53 cm 

 

Zbiorniki z pojedynczą ścianką z uchwytami do przenoszenia, zaworem kulowym 

oraz z kołami : 
- wykonane ze stali nierdzewnej 
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Pojemność Średnica Wysokość wliczając koła Nr kat. 
75 l 44,2 cm 69 cm  SK-EB-0075 

100 l 49,2 cm 71,9 cm SK-EB-0100 

150 l 59,2 cm 77 cm SK-EB-0150 

200 l 64,2 cm 81 cm SK-EB-0200 

250 l  69,2 cm 87 cm SK-EB-0250 

 

 

Zbiorniki z płaszczem grzejnym/chłodzącym : 
- wykonane ze stali nierdzewnej 

 

 
W laboratorium często konieczne jest przetwarzanie materiału w określonych temperaturach; na przykład 

podczas dyspersji lub mieszania często korzystne jest usuwanie nadmiaru ciepła. Inne zastosowania mogą 

wymagać podgrzania produktu do określonej temperatury. Wysokiej jakości zbiorniki z podwójną ścianą 

idealnie nadają się do tych i innych zastosowań. Są dostępne w wielu rozmiarach i modelach. Pojemniki ze 

stali nierdzewnej można bardzo łatwo czyścić dzięki polerowanej powierzchni. Pojemniki o pojemności do 

5000 ml posiadają samouszczelniające się szybkozłączki gwarantujące łatwą obsługę i oszczędność czasu. 

Samouszczelniające się zawory na złączu zapobiegają wyciekom. 

Pokrywy dzielone są dostępne dla wszystkich pojemników. 

 

Pojemność Średnica Wysokość  Nr kat. 
30 ml 30 mm 40 mm  D20/000030 

50 ml 40 mm 50 mm D20/000050 

125 ml 50 mm 70 mm D20/000125 

250 ml 65 mm 85 mm D20/000250 

500 ml 80 mm 110 mm D20/000500 

1 l 10 cm 13 cm D20/001000 

2 l 12 cm 18 cm D20/002000 

3 l 14 cm 20 cm D20/003000 

5l  18 cm 20 cm D20/005000 
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Pokrywy dzielone dla pojemników z płaszczem grzejnym/chłodcącym wykonane ze stali 
nierdzewnej 

Nr kat. 

 

Dla zbiornika 125 ml  D21/000125 

Dla zbiornika 250 ml D21/000250 

Dla zbiornika 500 ml D21/000500 

Dla zbiornika 1 l D21/001000 

Dla zbiornika 2 l D21/002000 

Dla zbiornika 3 l D21/003000 

Dla zbiornika 5 l D21/005000 

 

 

Szybkozłączki ( wymagane 2 szt. dla zbiornika )  Nr kat. 
Szybkozłączki dla zbiorników 125  - 1000 ml D22/000001 

Szybkozłączki dla zbiorników 1 – 5 l D22/000003 

 

Zbiorniki z płaszczem grzejnym/chłodzącym z uchwytami oraz z zaworem 

spustowym: 
- wykonane ze stali nierdzewnej 

 

Pojemniki od 10 do 50 litrów mają zawór spustowy z gwintem zewnętrznym. Wylot produktu może być 

wyposażony w zawór kulowy lub zawór klapowy. Ponadto zbiorniki mogą być dostarczane z kołami, nogami 

lub dwuczęściową pokrywą. Proszę wyspecyfikować wybrane opcje w zapytaniu ofertowym. 

 

 
Pojemność Średnica Wysokość bez kół Wysokość wliczając koła 
10 l 22 cm 30 cm 38 cm 

15 l 25,5 cm 34 cm 42 cm 

20 l 28 cm 37 cm 45 cm 

25 l 30 cm 39,5 cm 47,5 cm 

35 l 33,5 cm 43,5 cm 51,5 cm 

50 l 38 cm 48,5 cm 56,5 cm 
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Zbiorniki z płaszczem grzejnym/chłodzącym z uchwytami, kołami oraz z zaworem 

spustowym: 
- wykonane ze stali nierdzewnej 

 

 

Pojemność Średnica Wysokość wliczając koła Nr kat. 
75 l 44,2 cm 69 cm  SK-DB-0075 

100 l 49,2 cm 71,9 cm SK-DB-0100 

150 l 59,2 cm 77 cm SK-DB-0150 

200 l 64,2 cm 81 cm SK-DB-0200 

250 l  69,2 cm 87 cm SK-DB-0250 

 

Zbiorniki przechylane: 
Pojemniki ze stali nierdzewnej z płaszczem grzejnym/chłodzącym z urządzeniem do przechylania i 

wylewania produktu. Lejek i rączka umożliwiają łatwe i bezpieczne użytkowanie. Pojemniki można łatwo i 

szybko usunąć ze stojaka w celu wymieszania lub czyszczenia. 
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Pojemność Średnica Wysokość wliczając koła Nr kat. 
10 l 38,8 cm 47 cm D25/KSA010 

15 l  27,8 cm 58 cm D25/KSA015 

25 l 32 cm 58,3 cm D25/KSA025 

50 l 39,6 cm 68 cm D25/KSA050 

60 l  44,2 cm 93 cm D25/KSA060 

80 l 44,2 cm 100 cm D25/KSA080 
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