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PE ivóvíz tartályok
3758–3763 típus

- Műanyag kannák ívóvízre és más élelmiszer jellegű folyadékra 
(bor, must, gyümölcslé stb. )

- Élelmiszeripari bevizsgálással rendelkezik.

- A kiváló minőség biztosítja, hogy a folyadék nem veszi át a műanyag ízét.

- 220 mm átmérőjű fedéllel rendelkezik, melyen át könnyen tisztítható.

- Két fogantyúval rendelkezik, mely megkönnyíti a szállítását üres állapotban.

- Kivehető leeresztő szeleppel rendelkezik.

TÍPUS MEGNEVEZÉS
ŰRTARTALOM

(l)
SÚLY
(kg)

MÉRETEK
sz x h x m (mm)

ÁR 
(Ft)

3758 Ivóvíz tartály 60 l 60 3,5 550 x 350 x 570 23 000,-
3759 Ivóvíz tartály 100 l 100 5,5 630 x 420 x 670 27 500,-
3760 Ivóvíz tartály 150 l  150 8,5 730 x 450 x 740 33 100,-
3761 Ivóvíz tartály 200 l 200 11,0 840 x 480 x 810 36 100,-
3762 Ivóvíz tartály 300 l 300 13,5 910 x 590 x 890 44 700,-
3763 Ivóvíz tartály 500 l 500 21,0 1060 x 730 x 1030 74 900,-

NAGY ŰRTARTALMÚ TARTÁLYOK

Tárolóedények használt olajhoz
3553–3555 típus

- 600, 1200 vagy 2500 liter űrtartalmú föld feletti tárolók használt olaj
raktározásához.

- Kettősfalu szerkezet kiváló minőségű UV sugárzásnak ellenálló polietilénből.

- A tárolóedény kettősfalú szerkezete miatt nincs szükség gyűjtőkádra vagy
tartályra.

- Szabad térben további feltételek nélkül egyszerűen felállítható.

- Elsősorban szervizállomásokon, autóbusz és gépjármű depókban, garázsokban,
dokkokban vagy raktárokban használható.

Szabványos kiszerelés:   

- A töltőcsonk Kamlock 2” csatlakozáshoz kialakítva (közvetlenül csatlakozhat 
a tartálykocsihoz).

- Érzékelő, ami azt jelzi, hogy szivárog-e folyadék a kettős fal közé (az
érintőgomb megérintésére a LED képernyőn kijelzi, hogy történik-e
beszivárgás a falak közé).

- Különleges beöntő-nyílás 20 l olaj befogadására képes. Magas szárú beöntő
nyílása és nagy űrtartalma miatt az olaj a töltés során nem folyik szét.

- A beöntő nyílás erős szitával van felszerelve a mechanikai szennyeződés
felfogására.

- Zárható töltőnyílás.

TÍPUS
ŰRTARTALOM

(l)
MÉRETEK

sz x h x m (mm)
SÚLY
(kg)

ÁR 
(Ft)

8034 200 760 x 760 x 1250 40 230 200,-
3553 600 850 x 1440 x 1250 100 345 900,-
3554 1200 1240 x 1900 x 1450 150 446 500,-
3555 2500 1460 x 2460 x 1600 210 577 100,-
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