
Saugus dujų balionų sandėlis 
SGL

Saugus suspaustų dujų 
balionų sandėliavimas

Tik pas rinkos lyderá!



info@RaumAusStahl.de
www.RaumAusStahl.de

Kokybės vadyba
Darbų saugos

vadyba
Aplinkosaugos 

vadyba

w
w

w
.g

er
be

rc
om

.d
e 

• 2
60

6 
•  

M
är

z 
20

07
 • 

10
05

-D
R

U
K

00
00

88
-A

 • 
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

Techninia duomenys

Saugus dujų balionų
sandėlis SGL

Pavadinimas                     SGL-1x2                   SGL-2x2                 SGL-3x2                    SGL4x2
Plotis išorinis /vidinis      2100/1980 mm       2100/1980 mm        2100/1980 mm         2100/1980 mm
Gylis išorinis /vidinis       1100/980 mm         2100/1980 mm        3100/2980 mm          4100/3980 mm
Aukštis išorinis /vidinis   2100/1930 mm       2100/1930 mm       2100/1930 mm          2100/1930 mm
Durys                             
Sandėlio talpumas 
vienetais 
•    5 kg (230 mm) 32 65 1052 134
•  11 kg (300 mm) 19 38 58 80
•  33 kg (320 mm) 18 36 54 72
•  50 kg (230 mm) 32 37 102 134
Grynas svoris 210 kg 330 kg 450 kg 570 kg

Informacija apie gaminį:	
• Saugus suspaustų dujų balionų sandėliavimas
• Laikymo kilpos ir įtempimo diržai apsaugo dujų balionus 

nuo apsivertimo
• Apsauga nuo įsilaužimo cilindrine spyna užrakinamų 

durų dėka
• 4 kilpos kranui skirtos dujų balionų sandėlio perkėlimui į 

kitą vietą 
•  Profilis transportavimui autokrautuvu ir įstatymų numa-

tytai oro cirkuliacijai užtikrinti 
•  Tiekiamas jau sumontuotas - iškarto naudojamas 	

	

	Kokybė:
• Cinkuotas, ypač stabilus gaminys iš plieno
•  Didelę apkrovą atlaikantis stogas: 210 kg / m2
•  Dideles apkrovas atlaikančios grindys iš grotelių 
•  Aukščiausio lygio technologija – specialiojo    
 konstrukcinių dalių sujungimo dėka nepažeidžiamas   
 apsauginis cinko sluoksnis
•  10 metų garantija nuo surūdijimo
	 	 	
	 	 	 	

Papildomi pasiūlymai
• Privažiavimo rampa iš neslidžios, dvigubos ali-

uminio skardos, išmatavimai 870 mm x 1465 mm. 
•  Laukuję pusę galima nudažyti visais RAL atspal-

viais
•  Lentynų sistema mažiems balionams ir suspaustų 

dujų balionams

Distancinis laikiklis 
saugiam autokrautuvo 
judėjimui ir oro
cirkuliacijai

4 stabilios kilpos 
kranui

Laikymo kilpos 
ir įtempiamieji 
diržai apsaugo 
pavienius dujų 
balionus

Horizontali
projekcija

Dideles apkro-
vas atlaikančios 
cinkuotos grotelės 
– grindys

2 dviejų varčių
1750 mm

1 dviejų varčių
1950 mm

1 dviejų varčių
1950 mm

2 vienos varčios
1305 mm


