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PE- zbiorniki na wodę pitną
Typ: 3758–3763

- Plastikowe zbiorniki na wodę pitną, ale również na inne produkty spożywcze
(wino, moszcz, soki owocowe i wiele innych produktów).

- Zbiorniki wykonane z HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości) z atestem spożywczym.

- Wysokiej jakości materiał zapewnia brak wpływu na smak przechowywanego 
produktu.

- Zakręcana pokrywa Ø 220 mm w celu łatwego czyszczenia.

- Dwa uchwyty w celu wygodnego przenoszenia pustego zbiornika.

- Głęboki otwór wypustowy z wymienialnym kranem.

TYP OPIS
OBJĘTOŚĆ

(l)
MASA 
(kg)

WYMIARY 
(mm)

CENA
(zł)

3758 Zbiornik na wodę pitną 60 l 60 3,5 550 x 350 x 570 274,00
3759 Zbiornik na wodę pitną 100 l 100 5,5 630 x 420 x 670 328,00
3760 Zbiornik na wodę pitną 150 l 150 8,5 730 x 450 x 740 394,00
3761 Zbiornik na wodę pitną 200 l 200 11,0 840 x 480 x 810 428,00
3762 Zbiornik na wodę pitną 300 l 300 13,5 910 x 590 x 890 529,00
3763 Zbiornik na wodę pitną 500 l 500 21,0 1060 x 730 x 1030 888,00

ZBIORNIKI O DUŻEJ POJEMNOŚCI

Zbiorniki na zużyty olej
Typ: 3553–3555 

- Naziemny zbiornik do bezpiecznego składowania zużytego oleju o pojemności
600, 1200 lub 2500 litrów.

- Dwupłaszczowa konstrukcja z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na
działanie UV.

- Dzięki dwupłaszczowej konstrukcji zbiorniki nie wymagają stosowania wanny
wychwytowej lub kanału.

- Łatwa instalacja na płaskiej powierzchni bez dodatkowych wymogów.

- Zastosowanie znajdują przede wszystkim w dużych stacjach serwisowych,
warsztatach autobusowych i aut ciężarowych, garażach, magazynach odpadów.

Standardowe wyposażenie:   

- Króciec przystosowany do współpracy ze złączem Camlock 2“ (do łączenia 
z cysterną).

- Czujnik przecieku zawartości do przestrzeni międzypłaszczowej (po wykryciu
przecieku na diodach LED wyświetlana jest informacja o przecieku).

- Specjalny wlew o pojemności 20 l oleju, dzięki wysokim brzegom i dużej
pojemności zabezpiecza przed rozlaniem w trakcie napełniania.

- Grube sito zabezpiecza przed dostawaniem się zanieczyszczeń
mechanicznych.

- Zamykana pokrywa wlewu.

TYP
POJEMNOŚĆ

(l)
GŁ.WYMIARY 
s x g x w (mm)

WAGA
(kg)

CENA
(zł)

8034 200 760 x 760 x 1250 40 2 820,00
3553 600 850 x 1440 x 1250 100 4 216,00
3554 1200 1240 x 1900 x 1450 150 5 443,00
3555 2500 1460 x 2460 x 1600 210 7 033,00
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