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• Enkel att stapla 

• Vridspjäll i botten för enkel tömning 

• Transporteras enkelt med truck 

• Fast monterat sugrör 

• Siktglas
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Centramec AB, Mårdaklevsvägen 24, S-311 63 Älvsered, Sverige. +46 325-317 00

TEKNISK DATA*

* Utgåva 00/2017 med reservation för ändringar

Materialbehållare  800 liter      300 liter

Artikelnummer   0580       101025 

Anslutning material  1,5” snabbkoppling hona    1,5” snabbkoppling hona 

Tömning   Vridspjäll      Skjutspjäll 

Bredd    800 mm      800 mm 

Höjd    1150 mm      950 mm

Djup    1200 mm      600 mm 

Nettovikt   132 kg       72 kg 

Material   Tvättat, pulverlackat stål    Tvättat, pulverlackat stål

Centramec´s materialbehållare är byggda 

till att förvara råvara så som granulat eller 

fririnnande pulver. Båda modellerna har ett 

fast monterat sugmunstycke med justerbart 

luftflöde samt snabbkoppling. 800 liters 

behållaren har även uttag för ett löst 

sugmunstycke. Båda kortsidor har siktglas och 

hållare för materialspec. På locket finns styr-

klackar för enkel och säker stapling. I botten 

sitter spjäll för enkel tömning.

PULVERLACKAD STÅLBEHÅLLARE

• Rostfritt utförande 

• Säcktömningsgaller 

• Högre/lägre utföranden 

• Andra RAL-färger

OPTIONER

Påfyllningsautomat till tork, för att placera behålla-

ren i pallställ ovanför torken och sedan låta materi-

alet rinna ned i torkbehållaren.


