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Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.

Omschrijving

TC10955
TC11000
TC11005

Polyethyleen tank in lekbak voor afgewerkte olie
Complete afgewerkte olie-installatie volgens KIWA-richtlijnen BRL-K903 voor opslag
van K4-producten.
- Roth polyethyleen tank in verzinkte plaatstalen ommanteling.
TÜV-gecertificeerde afzonderlijke test van de PE-binnen- en buitentank.
Optitank Label en Vlarem II gecertificeerd.
Vuurbestendigheid van 90 minuten.
- Metalen fundatieframe.
- 4 stuks 4” doppen met 2”-binnendraad.
- Inhoudsmeter, lekindicator, ontluchtingskap en 2”-afsluitdop
- Leegzuigbuis met morsbak voorzien van scharnierend deksel.
Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1460mm
Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1780mm
Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 1680 x 800 x 2030mm

1.275,00
1.375,00
1.885,00

AK00281WOT
AK00282WOT
AK00283WOT
AK00284WOT

Polyethyleen dubbelwandige tank (Afgewerkte olie) KIWA
Polyethyleen dubbelwandige tank BT serie volgens BRL-K903 voor opslag van K3 en
K4-producten inclusief KIWA-certificaat.
- 4” inspectieopening
- Leegzuigbuis met morsbak voorzien van scharnierend deksel
- 2” stortbuis, 1½” ontluchting en 1½” reserve-aansluiting.
Inhoud 600 liter Afm.: lxbxh = 1.240 x 820 x 1.250mm
Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 2.200 x 740 x 1.550mm
Inhoud 1.200 liter Afm.: lxbxh = 1.940 x 1.240 x 1.350mm
Inhoud 2.500 liter Afm.: lxbxh = 2.530 x 1.430 x 1.430mm

2.085,00
2.760,00
2.415,00
3.090,00

TC00801
TC00803
TC00804
TC00805

Rechthoekige tank dubbelwandig KIWA
Rechthoekige dubbelwandige tanks volgens BRL-K798/02 voor opslag van K3producten inclusief KIWA-certificaat.
Coatingsklasse C2. RAL5011
- Hijsogen en mangat deksel voorzien van 1”-zuig en 2“-vulleiding, 1½“-peilbuis,
2 stuks 2" lassok en 1½” bi/dr. ontluchtingsaansluiting.
- Lekdetectiesysteem met vloeistof
- Peil-, vul- en ontluchtingsset
- Stalen storttrechter met scharnierend deksel.
- Leegzuigbuis met morsbak voorzien van scharnierend deksel.
Inhoud 1.200 liter. Afm. lxbxh = 1.800 x 850 x 850 mm
Inhoud 1.500 liter. Afm. lxbxh = 2.250 x 850 x 850 mm
Inhoud 2.400 liter. Afm. lxbxh = 2.500 x 850 x 1.200 mm
Inhoud 3.000 liter. Afm. lxbxh = 2.500 x 850 x 1.500 mm

3.200,00
3.500,00
4.250,00
4.600,00

AV00325
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Stortbak afgewerkte olie
Stortbak/trechter met 2” buitendraadaansluiting en scharnierende deksel ,
elektrolytisch verzinkt. Inhoud 9 liter.
Afm.: lxbxh = 400x300x100 mm

Prijs in €

195,00

VP00100

Produktplaatje
Zelfklevend kunststof produktplaatje.
Tekst en kleur in overleg te bepalen.

5,00

VP00101

Inhoudsplaatje
Zelfklevend kunststof inhoudsplaatje.
Tekst en kleur in overleg te bepalen.

5,00

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

01.01.2020

Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.
AL00763

Vloeistofbewakingsunit UNI-Watchman RX voor 1 tank
UniWatchman RX universele, electronische tankinhoudsmeter voor maximaal 1
tank met eenvoudige software om stapsgewijze de sensoren of relais te
configureren.
Meting in liters, cm’s of procenten.
Laagniveau,hoogniveau, lek en diefstal alarm aan te sluiten op een externe
alarmering(en)
Twee volledig relaisuitgangen (max. 240 V, 500 mA)
RS232/RS485-communicatieopties
Exclusief Watchman sensor

Prijs in €
295,00

AL00775

UNI-Watchman niveau meetsysteem
Watchman Sonic Waveguide met output 4-20mA

AL00781

Waveguide
Watchman adapter

13,00

AL00782

Waveguide
Watchman meetbuis. L= 2 meter

12,50

AL00783

Waveguide
Watchman meetslang. L= 2 meter

47,50

AL00761

01.01.2020

Omschrijving

Niveaumeting Watchman-Sonic Waveguide
Watchman RF-meter met ultrasoon tankinhoudmeter.
230V met optische en akoestische niveausignalering.
Maximale bereik in open veld ca. 200 meter.
Maximale tankhoogte: 3 meter.
Schaalverdeling 0 t/m 10

190,00

175,00

AL00740

Niveausignalering.
Minimum niveausignaleringsbox met optisch- en akoestisch signaal, vrije
potentiaal contact en vlotterschakelaar met 5 meter kabel

235,00

AL00741

Niveausignalering.
Maximum niveausignaleringsbox met optisch- en akoestisch signaal, vrije
potentiaal contact en vlotterschakelaar met 5 meter kabel

235,00

AL00742

Vlottersensor
Minimumniveau vlotterschakelaar met 5 meter 2-aderige kabel en wartel met 1”buitendraad.

55,00

AL00743

Vlottersensor
Maximumniveau vlotterschakelaar met 5 meter 2-aderige kabel en wartel met 1”buitendraad.

55,00

FB00530

Magneetklep normaal gesloten
Magneetklep ½”, 230Volt (Normaly Closed) voor perslucht.
Werkdruk: 1 – 16 bar.

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.

AL00800
AL00801
AL00802

AL00815

AG00200

AL00820

Polyethyleen lekbak
Polyethyleen lekbak.
Inhoud: 6 liter. Afm.: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm
Inhoud: 10 liter. Afm.: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm
Inhoud: 25 liter. Afm.: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm

Vatenlekbak met rooster polyethyleen
Polyethyleen vatenlekbak voor 1 vat
Capaciteit 55 liter
Afm: LxBxH= 770 x 770 x 170 mm
Verwijderbaar rooster voor reiniging
Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij

Kunststof werkvloer
Polyethyleen werkvloer voor maximaal 2 vaten 200 ltr.
Capaciteit 112 liter
Afm: LxBxH = 1410 x 760 x 140 mm
Verwijderbaar rooster voor schoonmaak
Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij
Levering inclusief 2 koppelstukken

Vatenlekbak met rooster polyethyleen
Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 2 vaten 200 ltr.
Capaciteit 240 liter
Afm: LxBxH= 1400 x 758 x 420 mm
Verwijderbaar rooster voor schoonmaak
Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij

AL00824
AL00825
AL00851
AL00852
AL00853

Vatenlekbak staal poedergecoat met rooster
Stalen vatenlekbak voor opslag van vaten inclusief gegalvaniseerd rooster.
Poedergecaot in RAL 5011 of 7035
Voor max. 1 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 810 x 810 x 280 mm
Voor max. 2 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 810 x 280 mm
Voor max. 3 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.810 x 810 x 280 mm
Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 2.410 x 810 x 280 mm
Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 1.210 x 280 mm

OP02568

Trechter
Pressol kunststof trechter (3.2 liter) Ø 250 mm met 2“ aansluiting en deksel.

OE42004

OE42050
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Omschrijving

Ecodora olie-opvangschaal
Ecodora olie opvangschaal te plaatsen in een drum of vat.
In hoogte verstelbare en excentrisch 360° draaibare opvangschaal met antispatzeef
en schaalvergroter Ø 580 mm
Inhoud opvangschaal 15 liter.
Vulbuis met afsluitkraan en 2” bondelmoer voor vat.

Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal
Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal. Drum tot 60 liter.
Drumdolly voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen.
In hoogte verstelbare en excentrisch 360° draaibare opvangschaal met antispatzeef
en schaalvergroter Ø 580 mm.
Vulbuis met afsluitkraan en 2” bondelmoer voor vat.
Minimale hoogte: 1200 mm.
Maximale hoogte: 1800 mm.

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Prijs in €

8,50
12,10
21,00

138,00

250,00

330,00

360,00
365,00
470,00
550,00
550,00

41,00

185,00

255,00
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Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.
OE42000

OE42065

OE42090

OE44060

OE44090

01.01.2020

Omschrijving
Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal
Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal. Drum tot 200 liter. Drumdolly voorzien
van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen.
In hoogte verstelbare en excentrisch 360° draaibare opvangschaal met antispatzeef
en schaalvergroter Ø 580 mm.
Vulbuis met afsluitkraan en 2” bondelmoer voor vat.
Minimale hoogte: 1200 mm.
Maximale hoogte: 1800 mm.

Ecodora olie-opvangwagen
Ecodora olie-opvangwagen 65 liter.
Reservoir voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator,
afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar.
Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1270 mm.
Maximale hoogte: 1780 mm.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Ecodora olie-opvangwagen
Ecodora olie-opvangwagen 90 liter.
Reservoir voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator,
afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar.
Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1400 mm.
Maximale hoogte: 1900 mm.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging
Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.
Reservoir voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator,
afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar.
Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1530 mm.
Maximale hoogte: 1750 mm.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuyiging
Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter.
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2
meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar.
Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1660 mm.
Maximale hoogte: 1880 mm.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Prijs in €
385,50

395,00

425,00

630,00

660,00
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Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.
OE44065

OE44091

OE46064

OE46114

OE46065
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Omschrijving
Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging
Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak,
transparante indicatiereservoir 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en
afsluitdop.
Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar.
Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1660 mm.
Maximale hoogte: 1880 mm.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging
Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter.
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak,
transparante indicatiereservoir 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en
afsluitdop.
Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar.
Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1660 mm.
Maximale hoogte: 1880 mm.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 60-65 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Ecodora olie-opvangwagen
Ecodora olie-opvangwagen 65 liter.
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2
meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Scharnierende opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1400 mm.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Ecodora olie-opvangwagen
Ecodora olie-opvangwagen 115 liter.
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2
meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Scharnierende opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1500 mm.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen.

Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging
Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2
meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Scharnierende opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1009 mm.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Prijs in €
795,00

825,00

580,00

675,00

728,00
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Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.
OE46115

OE46215

OE46116

OE43016

OE43024
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Omschrijving
Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging
Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2
meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Scharnierende opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1500 mm.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 85-90 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging
Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2
meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Scharnierende opvangschaal 50 liter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1500 mm.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 85-90 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging
Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak,
transparantie indicatieglas 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en
afsluitdop.
Scharnierende opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef.
Minimale hoogte: 1500 mm.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 85-90 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Ecodora draagbaar olie afzuigapparaat
Ecodora draagbaar olie-afzuigapparaat 16 ltr
Draagbeugel, inhoudsindicator en venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 9-10
liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Afvoeropening met schroefdop aan ketting.

Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat
Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 24 ltr
2 grote vaste wielen, inhoudsindicator en venturi met vacuümmeter.
Afzuigcapaciteit: 9-10 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Afvoeropening met schroefdop aan ketting.

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Prijs in €
845,00

1.025,00

1.040,00

255,00

285,00
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Afbeelding

Best.-Nr.
OE43060

OE43084

OE43090

OE43065

OE43085

OE43091
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Omschrijving
Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat
Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 65 ltr
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak en 2
meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen
Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat
Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 80 ltr
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak en 2
meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 55-60 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen
Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat
Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 90 ltr
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak en 2
meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 60-65 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen
Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas
Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 65 ltr
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak,
transparantie indicatieglas 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en
afsluitdop.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen
Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas
Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 80 ltr
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak,
transparantie indicatieglas 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en
afsluitdop.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 55-60 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen
Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas
Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 90 ltr
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak,
transparantie indicatieglas 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en
afsluitdop.
Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 60-65 liter.
Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.
6 stuks zuigsondes met sondehouder.
Middels uitsluitend perslucht te ledigen

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Prijs in €
440,00

415,00

510,00

640,00

605,00

699,00
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Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.

Prijs in €

OE45515
OE45526
OE45527
OE45528
OE45538
OE45539
OE45540

Ecodora afzuigsondes
Ecodora afzuigsondes en nippels passend op handgreep.
Sonde Ø 5 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof
Sonde Ø 6 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof
Sonde Ø 7 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof
Sonde Ø 7 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof
Sonde Ø 8 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof
Sonde Ø 8 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof
Sonde Ø 12 mm. lengte 700 mm. Flexibel kunststof

12,90
15,50
15,50
17,00
15,50
17,00
12,90

OE45499
OE45498
OE45500
OE45501
OE45502
OE45550
OE45551

Aansluitnippel Audi.
Aansluitnippel JTD Fiat Groep Auto,s.
Aansluitnippel Volkswagen.
Aansluitnippel BMW.
Aansluitnippel Citroen.
Aansluitnippel voor buitenboordmotoren met ⅜” buitendraad.
Aansluitnippel voor binnenboordmotoren met ¾ binnendraad.

8,25
10,50
8,25
6,20
6,20
9,80
14,20

OE45570

Ecodora afzuigsonde houder voor wandmontage
Ecodora polyethyleen houder voor afzuigsondes met bevestigingsbeugel.

17,25

OE42070

OE42069

OE42072

OE42073

OE42075

OE42076

01.01.2020

Omschrijving

Ecodora verrijdbare olie-opvangbak
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 50 liter
4 zwenkwielen, antispatzeef en duwbeugel.
L x B x H =780 x 630 x 235 mm.
Lediging via een zuigbuis.
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 50 liter
4 zwenkwielen, antispatzeef, duwbeugel en hydraulieknippel met antilekklep.
L x B x H =780 x 630 x 235 mm.
Lediging via gemonteerde hydraulieknippel met antilek-klep.
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel.
L x B x H =1130 x 725 x 200 mm
Lediging via een zuigbuis.
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel.
Pneumatische plunjerpomp 1:1 met reduceerventiel.
L x B x H =1130 x 725 x 200 mm
Lediging middels de pomp.
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 150 liter
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel.
L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm
Lediging via gemonteerde hydraulieknippel met antilek-klep.
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak
Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter
2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel.
Pneumatische membraanpomp 1:1 met reduceerventiel.
L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm
Lediging middels de pomp.

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

305,00

325,00

500,00

775,00

740,00

1.230,00
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Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.
OE42059

OE42061

CA00400

OE33125

OE33550

CE00153

Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil
Ecodora olieopvangbak voor in een smeerkuil 65 liter
schommelschotten, antispatzeef, duwbeugel en hydraulieknippel met antilek-klep.
4 stuks verstelbare wielen 750 - 1200 mm.
L x B x H = 660 x 510 x 220 mm

Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil
Ecodora olieopvangbak voor in een smeerkuil 110 liter
schommelschotten, antispatzeef, duwbeugel en hydraulieknippel met antilek-klep.
4 stuks verstelbare wielen 840 - 1250 mm.
L x B x H = 790 x 635 x 264 mm

Verzamel/uitlek/stort container.
Verzamel/uitlek/stort container. Inhoud 575 liter.
Inclusief gezet deksel voorzien van 2 gasveren, handbeugel, aftapmogelijkheid met
afsluitkraan en hydraulieknippel.
Het gegalvaniseerd traprooster met geperforeerde plaat is verdiepte aangebracht
zodat emmers en/of filters in de bak kunnen uitlekken met gesloten deksel.
Vrije hoogte van rooster tot deksel is 550 mm
Poeder gecoat in de gewenste RAL-kleur.
L x B x H = 1200 x 800 x 600 mm.

Ecodora olie afzuigset.
Ecodora pneumatische afgewerkte olie plunjer pompset 1:1.
Bevestigingsbeugel, aanzuigfilter, transparante polyurethaan zuigslang 1” met
staalspiraal voorzien van ¾” buitendraad en hydrauliekkoppeling met antilek-klep.
Capaciteit: 23 ltr/min.

Ecodora olie afzuigset.
Ecodora pneumatische afgewerkte olie membraan pompset 1:1.
Bevestigingsbeugel, transparante polyurethaan zuigslang 1” met staalspiraal
voorzien van ¾” buitendraad en hydrauliekkoppeling met antilek-klep.
Capaciteit: 70 ltr/min.

Elektrische olie afzuigset.
Piusi electrische afgewerkte olie afzuigset 230 Volt.
Bevestigingsbeugel, aanzuigfilter, persslang ½”, lekbak, transparante polyurethaan
zuigslang 1” met staalspiraal voorzien van ¾” buitendraad en hydrauliekkoppeling
met antilek-klep.
Capaciteit: 70 ltr/min.

Prijs in €
395,00

525,00

1.490,00

535,00

735,00

610,00

OE33126

Hydrauliek-koppeling.
Hydraulische koppeling vrouwelijk met veerbekrachtigde afsluitklep.
Aansluiting: ¾” (binnendraad)

24,50

OE33127

Hydrauliek-nippel.
Hydraulische nippel mannelijk met veerbekrachtigde afsluitklep.
Aansluiting: ¾” (binnendraad)

13,60

OE45100

59

Omschrijving

Ecodora olie-afzuigapparaat
Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton
afdichtingen.
Drukregelaar, vacuümmeter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse
snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels.
Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

635,00

01.01.2020

Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.
OE45300

OE45310

OE45110

FS00520
FS00521

FS00505
FS00506

FS00500
FS00501

Ecodora olie-afzuigapparaat
Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar,
vacuümmeter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse
snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels.
Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
Ecodora olie-afzuigapparaat
Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton
afdichtingen.
Drukregelaar, vacuümmeter, slanghaspel met 10 mtr. ½”-slang voorzien van
handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en
nippels.
Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.
Ecodora olie-afzuigapparaat
Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar,
vacuümmeter, slanghaspel met 10 mtr. ½”-slang voorzien van handgreep met
haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels.
Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.

Reduceerventiel.
SMC reduceerventiel ¼” met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.
SMC reduceerventiel ⅜” met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.
Luchtverzorgingsset.
SMC luchtverzorgingsset ¼” uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider.
0,5 – 10 bar.
SMC luchtverzorgingsset ⅜” uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider.
0,5 – 10 bar.
Luchtverzorgingsset.
SMC luchtverzorgingsset ¼” uit reduceerventiel, geintegreerde manometer,
waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10b
SMC luchtverzorgingsset ⅜” uit reduceerventiel, geintegreerde manometer,
waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10b

Prijs in €
825,00

1.250,00

1.050,00

36,95
41,00

47,75
62,50

64,50
101,00

P710376
P710377

Dubbelnippel.
Messing dubbelnippel ¼“
Messing dubbelnippel ⅜“

2,55
2,85

P710351
P710352
P710353

Verloopnippels
Messing verloopnippel ¼“-⅜“
Messing verloopnippel ¼“-½“
Messing verloopnippel ⅜“-½“

3,15
3,50
3,60

OR48500
OR48501
OR48502

Orion insteeknippel.
Orion insteeknippel met ⅛“-buitendraad.
Orion insteeknippel met ¼“-buitendraad.
Orion insteeknippel met ⅜“-buitendraad.

2,35
2,35
2,90

OR44516

Orion luchtkoppeling.
Orion persluchtkoppeling met ¼“-binnendraad.

9,75

FB00531
FB00532

FB00530

01.01.2020

Omschrijving

Luchtkoppelslang ¼”.
Luchtkoppelslang ¼” voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼”buitendraad. Lengte 1 meter
Luchtkoppelslang ¼” voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼”buitendraad. Lengte 1,5 meter
Magneetklep normaal gesloten
Magneetklep ½” (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld
pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

21,00
25,50

110,00
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Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.
OH96301
OH963015
OH96302
OH973301
OH9733015
OH973302

BS00610
BS00611
BS00612

VB00200
VB00201
VB00202

F00500B00

R08309000

F11774010

OE45150

OE45180

61

Omschrijving
Olieslangen ½” en ¾” met opgeperste koppelingen.
Olieslang ½” met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling
inclusief dubbelnippel. Lengte 1 meter.
Olieslang ½” met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling
inclusief dubbelnippel. Lengte 1.5 meter.
Olieslang ½” met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling
inclusief dubbelnippel. Lengte 2 meter.
Olieslang ¾” met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling
inclusief dubbelnippel. Lengte 1 meter.
Olieslang ¾” met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling
inclusief dubbelnippel. Lengte 1.5 meter.
Olieslang ¾” met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling
inclusief dubbelnippel. Lengte 2 meter.
Olieslangen 1”
Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1” v.v. staalspiraal met ¾” recht vaste
opgeperste koppelingen. Lengte 1,5 meter.
Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1” v.v. staalspiraal met ¾” recht vaste
opgeperste koppelingen. Lengte 2 meter.
Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1” v.v. staalspiraal met ¾” recht vaste
opgeperste koppelingen. Lengte 2,5 meter.
Kogelafsluiter.
Kogelafsluiter ½” 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.
Kogelafsluiter ¾” 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.
Kogelafsluiter 1” 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.
Piusi elektrische olie-afzuigapparaat
Piusi Vacubox, volautomatische elektrische afzuigapparaat.
Activering middels drukknop. Een akoestisch signaal wordt afgegeven zodra de
pomp automatisch is gestopt.
Electrische oliepomp. 230V, 750W.
Maximale capaciteit: 10 ltr./min.
Ingang/Uitgang: ¾” / ½”
Controlelamp en vacuümmeter.
Afmeting: H x B x D = 236 x 266 x 246mm
Piusi zuigsonde set.
Sonde Ø 6 mm. lengte
Sonde Ø 8 mm. lengte
Sonde Ø 6 mm. lengte
Sonde Ø 9 mm. lengte

Prijs in €
20,00
24,00
28,00
55,00
65,00
89,00

59,00
69,00
74,00

8,80
14,35
18,35

668,40

57,40
800 mm. Flexibel kunststof
800 mm. Flexibel kunststof
650 mm. Flexibel metaal
650 mm. Flexibel metaal

Piusi zuigsondeset.
Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof
Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof
Ecodora mobiele vacuümsysteem
Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 60 liter vat.
Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed.
Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en
vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560,
nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.
Ecodora mobiele vacuümsysteem
Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 200 liter vat.
Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed.
Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en
vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560,
nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

48,80

765,00

810,00

01.01.2020

Afgewerkte olie
Afbeelding

Best.-Nr.
F0050000B

F11774010

BA65131

BA65132

BA65130

CAO00300

CAO00302

Omschrijving
Piusi verrijdbaar elektrisch olie afzuigapparaat
Piusi elektrische olie-afzuigapparaat met 2 grote vaste wielen, afneembare tank 12
liter, vacuümmeter, zuigslang 2 meter met snelaansluiting.
Motorvermogen: 230V, 350W IP55
Capaciteit: 2-10 liter per min.
Sonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof
Sonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof
Sonde Ø 8 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal
Sonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal
Piusi zuigsondeset, bestaande uit:
- Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof
- Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof
Kunststof vacuümpomp
Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof.
Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm)
Containerinhoud: 9 liter.

Kunststof vacuümpomp
Pneumatisch bediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof.
Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm)
Containerinhoud: 9 liter.

Kunststof vacuümpomp
Handbediend of pneumatisch bediend afzuigapparaat voor diesel, olie en
remvloeistof.
Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm)
Containerinhoud: 9 liter.
Afgewerkte olierail (goot)
Basiselement, wit geëpoxeerd.
- Lengte:
3010 mm.
- Breedte:
100 mm.
- Hoogte:
280 mm.
Afgewerkte olie-opvangwagen
Opvangarm wit geëpoxeerd met in hoogte verstelbare opvangschaal en loopwagen
voorzien van kogelgelagerde wielen.
Afmetingen opvangschaal: L x B x H = 620 x 280 x 110 mm.

Prijs in €
534,70

48,80

112,00

128,35

128,35

Op aanvraag

Op aanvraag

CAO00320

01.01.2020

Afgewerkte olie dagtank
Tussen/dagtank 120 liter poedergecoat en voorzien van een dubbelwerkende
membraanpomp en een automatisch werkend niveau schakelsysteem.
Afmetingen L x B x H = 600 x 500 x 400 mm.

Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

2.690,00
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