
1 hordós folyadékfelfogó tálca, kármentő 

tálca 

Telefon: + 36 30 648 – 5218 email: i nfo@qms.hu Iroda: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3. 

 

 

 

 

 

Mérete: 815x815x450 mm (teljes magasság lábbal együtt) 
 

 3 mm vastag lemezből készült acél konstrukció, 60 és 200 l-es hordók, tartályok előírás szerinti 
tárolásához. 

 Űrtartalom: 200 l 
 Porszórt vagy tűzihorganyzott kivitel 
 Tűzihorganyzott ráccsal vagy rács nélkül rendelhető 
 Targoncával és raklapos emelővel (béka) 4 oldalról aláfogható 
 100 mm-es aláfogási magasság 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Modell 

Méret (mm) 

Űrtartalom 

Tűzihorganyzott rácsrostély 

Porfestett ár (nettó) 

Tűzihorganyzott ár (nettó) 

1 hordós folyadékfelfogó 
tálca 

815 x 815 x 450 

200 l 

nincs van 

53 800 Ft 61 800 Ft 

68 800 Ft 76 800 Ft 

mailto:nfo@qms.hu


2 hordós folyadékfelfogó tálca, kármentő 

tálca 

Telefon: + 36 30 648 – 5218 email: i nfo@qms.hu Iroda: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3. 

 

 

 
 

Mérete: 1215x815x325 mm (teljes magasság lábbal együtt) 
 

 3 mm vastag lemezből készült acél konstrukció, 60 és 200 l-es hordók, tartályok előírás szerinti 
tárolásához. 

 Űrtartalom: 200 l 
 Porszórt vagy tűzihorganyzott kivitel 
 Tűzihorganyzott ráccsal vagy rács nélkül rendelhető 
 Targoncával és raklapos emelővel (béka) 4 oldalról aláfogható 
 100 mm-es aláfogási magasság 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Modell 

Méret (mm) 

Űrtartalom 

Tűzihorganyzott rácsrostély 

Porfestett ár (nettó) 

Tűzihorganyzott ár (nettó) 

2 hordós 
folyadékfelfogó tálca 

1215 x 815 x 325 

200 l 

nincs van 

61 200 Ft 71 200 Ft 

81 200 Ft 91 200 Ft 

mailto:nfo@qms.hu


3 hordós folyadékfelfogó tálca, kármentő 

tálca 

Telefon: + 36 30 648 – 5218 email: i nfo@qms.hu Iroda: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3. 

 

 

 
 

Mérete: 2015x815x325 mm (teljes magasság lábbal együtt) 
 

 3 mm vastag lemezből készült acél konstrukció, 60 és 200 l-es hordók, tartályok előírás szerinti 
tárolásához. 

 Űrtartalom: 320 l 
 Porszórt vagy tűzihorganyzott kivitel 
 Tűzihorganyzott ráccsal vagy rács nélkül rendelhető 
 Targoncával és raklapos emelővel (béka) 4 oldalról aláfogható 
 100 mm-es aláfogási magasság 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Modell 

Méret (mm) 

Űrtartalom 

Tűzihorganyzott rácsrostély 

Porfestett ár (nettó) 

Tűzihorganyzott ár (nettó) 

3 hordós folyadékfelfogó 
tálca 

2015 x 815 x 325 

320 l 

nincs van 

80 000 Ft 98 000 Ft 

99 800 Ft 118 000 Ft 

mailto:nfo@qms.hu


Telefon: + 36 30 648 – 5218 email: i nfo@qms.hu Iroda: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3. 

4 hordós folyadékfelfogó tálca, kármentő 

tálca 

 

 

 
 

Mérete: 2415x815x325 mm (teljes magasság lábbal együtt) 
 

 3 mm vastag lemezből készült acél konstrukció, 60 és 200 l-es hordók, tartályok előírás szerinti 
tárolásához. 

 Űrtartalom: 385 l 
 Porszórt vagy tűzihorganyzott kivitel 
 Tűzihorganyzott ráccsal vagy rács nélkül rendelhető 
 Targoncával és raklapos emelővel (béka) 4 oldalról aláfogható 
 100 mm-es aláfogási magasság 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Modell 

Méret (mm) 

Űrtartalom 

Tűzihorganyzott rácsrostély 

Porfestett ár (nettó) 

Tűzihorganyzott ár (nettó) 

4 hordós folyadékfelfogó 
tálca 

2415 x 815 x 325 

385 l 

nincs van 

89 000 Ft 109 000 Ft 

114 000 Ft 134 000 Ft 

mailto:nfo@qms.hu


Telefon: + 36 30 648 – 5218 email: i nfo@qms.hu Iroda: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3. 

Folyadékfelfogó tálca, kármentő tálca, 

256 l űrtartalommal 

 

 

 
 
 

 

Mérete: 1615x815x325 mm (teljes magasság lábbal együtt) 
 

 3 mm vastag lemezből készült acél konstrukció, 60 és 200 l-es hordók, tartályok előírás szerinti 
tárolásához. 

 Űrtartalom: 256 l 
 Porszórt vagy tűzihorganyzott kivitel 
 Tűzihorganyzott ráccsal vagy rács nélkül rendelhető 
 Targoncával és raklapos emelővel (béka) 4 oldalról aláfogható 
 100 mm-es aláfogási magasság 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Modell 

Méret (mm) 

Űrtartalom 

Tűzihorganyzott rácsrostély 

Porfestett ár (nettó) 

Tűzihorganyzott ár (nettó) 

Egyedi méretű 
folyadékfelfogó tálca I. 

1615x815x325 

256 l 

nincs van 

71 200 Ft 89 000 Ft 

91 000 Ft 105 000 Ft 

mailto:nfo@qms.hu


Telefon: + 36 30 648 – 5218 email: i nfo@qms.hu Iroda: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3. 

Folyadékfelfogó tálca, kármentő tálca 

395 l űrtartalommal 

 

 

 
 

Mérete: 1615x1215x325 mm (teljes magasság lábbal együtt) 
 

 3 mm vastag lemezből készült acél konstrukció, 60 és 200 l-es hordók, tartályok előírás szerinti 
tárolásához. 

 Űrtartalom: 395 l 
 Porszórt vagy tűzihorganyzott kivitel 
 Tűzihorganyzott ráccsal vagy rács nélkül rendelhető 
 Targoncával és raklapos emelővel (béka) 4 oldalról aláfogható 
 100 mm-es aláfogási magasság 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modell 

Méret (mm) 

Űrtartalom 

Tűzihorganyzott rácsrostély 

Porfestett ár (nettó) 

Tűzihorganyzott ár (nettó) 

Egyedi méretű 
folyadékfelfogó tálca II. 

1615x1215x325 

395 l 

nincs van 

93 000 Ft 113 000 Ft 

119 000 Ft 139 000 Ft 

mailto:nfo@qms.hu


Telefon: + 36 30 648 – 5218 email: i nfo@qms.hu Iroda: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3. 

Folyadékfelfogó kocsi, kármentő kocsi 
 

 

 
 

Mérete: 1215×815 mm 
 

 3 mm vastag lemezből készült acél konstrukció, 60 és 200 l-es hordók, tartályok előírás szerinti 
tárolásához, mozgatásához. 

 2 db fix és 2 db forgó-fékes görgővel 
 Űrtartalom: 200 l 
 Porszórt vagy tűzihorganyzott kivitel, tűzihorganyzott ráccsal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modell 

Méret (mm) 

Űrtartalom 

Tűzihorganyzott rácsrostély 

Porfestett ár (nettó) 

Tűzihorganyzott ár (nettó) 

Folyadékfelfogó 
tálcás kocsi 

1215x815 

200 l 

van 

91 000 Ft 

109 000 Ft 

mailto:nfo@qms.hu


Telefon: + 36 30 648 – 5218 email: i nfo@qms.hu Iroda: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3. 

 

 

IBC Kármentő tálca, folyadékfelfogó tálca 

 
Mérete: 1200 x 150 x 700 mm 
 

 3 mm vastag 1. osztályú acéllemezből készült konstrukció 

 Űrtartalom 
 Teherbírás: 1000 kg 

 Tűzihorganyzott ráccsal 

 Opcionálisan leeresztő csonkkal és földelési csatlakozóval ellátva 
 Targoncával, raklapemelővel mozgatható 

 

 
 
 
 
 

 
 

Modell IBC kármentő tálca 
Méret 1200*1500*700 mm 

Űrtartalom 1080 l 

Tűzihorganyzott rácsrostély Van  

Porfestett ár (nettó) 165 000 Ft  

Tűzihorganyzott ár (nettó) 185 000 Ft  

 

mailto:nfo@qms.hu
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