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Съд на крака с конусно дъно
Емкость на ножках с конусным днищем
Footed container with conical bottom

Съд с конусно дъно и терморизи
Емкость с конусным днищем и 
рубашкой охлаждения
Container with conical bottom and thermojackets

Съд с конусно дъно и термоизолация
Емкость с конусным днищем с 
термоизоляцией
Footed container with conical bottom and thermal insulation

Съд на крака с конусно дъно, 
терморизи и термоизолация
Емкость на ножках с конусным днищем, 
рубашкой охлаждения и термоизоляцией
Footed container with conical bottom, 
thermojackets and thermal insulation

Съд на крака с плоско дъно
Емкость на ножках с плоским днищем
Footed container with flat bottom

Съд на крака с плоско дъно и терморизи
Емкость на ножках с плоским днищем 
и терморубашкой
Footed container with flat bottom and 
thermojackets

Съд на бетонен фундамент
Емкость на бетонном фундаменте
Concrete-based container

Съд на бетонен фундамент с терморизи
Емкость на бетонном фундаменте с терморубашкой
Concrete-based container with thermojackets

V = 0,1 m3 ÷ 100 m3 V = 0,1 m3 ÷ 100 m3 V = 0,1 m3 ÷ 100 m3

V = 0,1 m3 ÷ 100 m3 V = 0,1 m3 ÷ 60 m3 V = 0,1 m3 ÷ 60 m3

V = 20 m3 ÷ 2 000 m3 V = 0,1 m3 ÷ 60 m3

Арт./Art. Nо 5018 ÷ 5052 (в зависимост от обема/ в зависимости от объема/ depending on volume)
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Съд на метален фундамент с термоизолация
Емкость на металлическом фундаменте с
теплоизоляцией/
Metal-based container with thermal insulation

V = 0,5 m3 ÷ 100 m3

9

Съд на метален фундамент с терморизи
и термоизолация
Емкость на металлическом фундаменте с
рубашкой охлаждения и термоизоляцией
Metal-based container with thermojackets and
thermal insulation

V = 5 m3 ÷ 100 m3

10
Art No  5089

Колона за въглен за спирт
Углеродный столб
для алкоголя
Alcohol charcoal column

Art No  3057
Съд хоризонтален - автоцистерна

Емкость горизонтальный-
автомобиль-цистерна

Horizontal storage
container - tank truck

Art No  5053-5071

Съд хоризонтален
Емкость горизонтальный
Horizontal storage container

V = 0,1 m3 ÷ 60 m3

Art No  5153

Съд за захарен сироп
Контейнер для сахара-сиропа
Sugar syrup container

Филтър пясъчен за спирт
Фильтр песчаный для спирта
Sandy Alcohol Filter

Съд правоъгълен
Прямоугольная емкость
Rectangular storage container

Съд за захарен сироп
Контейнер для сахара-сиропа
Sugar syrup container

Art No  5108 Art No  5108 Art No  5131
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Art No  5157 Art No  5158 Art No  5131

Art No  5163 Art No  5129 Art No  5143

Art No  5143 Art No  5017 Art No  5118

Съд двоен с терморизи
Емкость двойной с терморубашки
Double container with thermojackets

Съд троен с терморизи
Емкость тройной с терморубашки
Triple container with thermojackets

Съд правоъгълен
Прямоугольный (двойной/тройной)
Rectangular container (double/triple)

Съд с потапящо горно дъно
Емкость с опускающимся верхним днищем
Container with immersive top

Съд на колела
Емкость на колесиках
Wheeled container

Съд за транспалента количка
Емкость для транспалентой тележки
Container for pallet truck

Съд за мотокар
Емкость для погрузчика
Container for forklift

Съд за дрожди
Емкость для дрожжей
Yeast container

Съд за купажиране
Емкость для купажирования
Coupage container

V = 0,1 m3 ÷ 20 m3 V = 0,1 m3 ÷ 5 m3 V = 0,1 m3 ÷ 5 m3

V = 0,1 m3 ÷ 5 m3

V = 0,5 m3 ÷ 60 m3 V = 0,5 m3 ÷ 60 m3 V = 0,5 m3 ÷ 10 m3
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