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Mozgatható szivattyúállomás 430 l, 900 l
- A tartályok hordozhatók és elég szilárdak ahhoz, hogy elhelyezhetők

legyenek a teherautók vagy szállítójárművek rakterében, ami lehetővé
teszi a felhasználónak, hogy biztonságosan és legálisan szállítson
üzemanyagot. A szivattyúállomás ideális berendezés az építőipari és
mezőgazdasági gépek üzemanyag pótlására. A tartályok elnyerték 
az ADR tanúsítványt és teljesítik a megfelelő előírások követelményeit.

- A tartályok közepes vastagságú UV-stabilizált polietilénből készülnek,
színtartók, nem repednek meg és a szállított folyadék nem marja ki őket.
A tartályokat komplett állapotban, azonnali használatra készen szállítják. 
A tartályok szerkezete egyszerű, ezért használatuk könnyű. Minden
járulékos elem, beleértve az ürítő berendezést is, a tartály tetején
található, és zárható fedél biztosítja.

- A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítására vonatkozó európai egyezmény
(European Agreement (ADR)) követelményei szerint lett bevizsgálva. Elnyerte
a 413/0/575 sz. T 430 tanúsítványt és a 448/0/1237 sz. TM 900 tanúsítványt.

Mobil üzemanyag tároló tartály
- ADR bevizsgálással rendelkezik.

- Polietilénből készült, beépített fogantyúval.

- Integrált szellőzővel rendelkezik.

- 300 mm átmérőjű kereke van, mely terepen is kiválóan
használható.

- Könnyű kezelhetőség.

- Integrált töltőpisztollyal rendelkezik.

- Szállítás közben beépített övvel rögzíthető

7212 típus
elektromos szivattyú, 12 V, 25 l/perc, 3 m hosszú töm-
lővel rendelkező pisztoly, 4 m hosszú elektromos kábel.

7213 típus
kézi szivattyú 25 l/perc áteresztő képességgel, 
3 m hosszú töltő tömlő. 

Szabványos felszerelés:

- 4 méteres tömlő, pisztolyzáró szeleppel. szívótömlő 
filterrel. 2”-os befolyó (töltő) fej, külső csavarmenettel.

- Digitális átfolyás mérő (± 0,5% tűrési határ).

- Úszó üzemanyagszint-mérő.

- Szellőzés, biztosítva a szállítás során való kifolyás ellen.

- Zárható fedő, amely biztosítja a kiadóegységet a rossz
időjárás és a jogosulatlan személyek hozzáférésével szemben.

- A mobil töltőállomás szállítható 12 V-os vagy 24 V-os
változatban, 35 l/perces szivattyú-teljesítménnyel vagy 
230 V-os változatban, 56 l/perc teljesítménnyel.

ŰRTARTALOM (l) MÉRETEK h x sz x m (m) TÖMEG (kg) TÍPUS (V)   (Ft)
430 1,18 x 0,86 x 0,91 55 3344 (12 V)    599 030,- 3345 (24 V) 695 840,- 3346 (230 V)  607 340,-
900 1,41 x 1,05 x 1,21 98 3347 (12 V)    715 730,- 3348 (24 V)  715 730,- 3349 (230 V)  728 930,-

ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK GÁZOLAJ TÖLTÉSÉHEZ

7212 típus

100 l üzemanyag

20 kg 6 kg Neutral

70 l üzemanyag 50 l üzemanyag

7213 típus

1000 x 590 x 430 mm

100 l

19/20 kg

225 840,-

232 690,-
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