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TECHNICKÝ LIST 
Záchytná vana bez roštu žárově zinkovaná 

PLN 2202 

 
Popis výrobku:  
Záchytná vana je vyrobena z ocelového plechu. Povrch záchytné vany je ošetřen antikorozní 
úpravou žárovým zinkováním. Záchytná vana je vybavena oky pro bezpečnou manipulaci 
pomocí VZV techniky. 

 

Technická data:    
Hlavní rozměry: 

- vnější:    1200 × 810 × 350 mm (d × š × v) 
- vnitřní:    1180 × 780 × 250 mm (d × š × v) 

Hmotnost:    52 kg 
Objem záchytné vany:  220 l 
Nosnost: 

- záchytná vana:  600 kg  
- rošt:    1 150 kg/m2 

Kapacita:    2 × 200 l sud  
Materiál:    plech o tloušťce 3 mm 
Povrchová úprava:   žárové zinkování    
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-   Schéma: 
 

 
Ilustrační schéma – záchytná vana není vybavena roštem 

 
Použití:  
Záchytnou vanu lze použít pro skladování znečištěných součástek, zaolejovaných polotovarů 
nebo pro dočasné umístění jednoho až dvou  200 l sudů nebo několika menších nádob 
s možností zachycení unikajících nebezpečných kapalin. Při skladování nádob v záchytné vaně 
bez roštu je nutné počítat se snížením záchytného objemu. 
 

Návod:  
Záchytnou vanu umisťujte na rovný podklad zbavený ostrých předmětů. Při manipulaci s vanou 
dbejte na to, aby nespadla na některou hranu. Záchytná vana nevyžaduje žádnou zvláštní péči, 
ale je doporučena pravidelná kontrola. Manipulace se záchytnou vanou pomocí VZV techniky 
je možná za předpokladu, že je záchytná vana prázdná. 
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