KOMBI CONTAINERTANK

TRANSPORTGODKÄND KOMBI CONTAINERTANK
Kombi container tanken består av en inre och yttre tank, av vilken yttertanken kan
innehålla 125% av den inre tankvolymen, vilket säkerställer miljön vid läckage.
Tanken är utrustad med inre skvalpskydd, dörr, 4 stycken lyftöglor i varje hörn och
gaffelfästen. Den är trippel stapelbar när den är tom och dubbel med vätska.

Invallad transporttank godkänd för transport av både diesel
och bensin enligt ADR-föreskrifterna
Yttertanken rymmer 125% av den inre tankvolymen
Lätt att installera med pumputrustning
Inbyggt skvalpskydd för säker transport
Stort förråd för 200 liters AdBlue trumma
Tanken är sandblästrad och målad till C3, 140 mikron och
godkänd av ADR / RID 2011 / U1202 och UN1203.
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Mått och vikt
Artikelnummer

Volym liter

Längd mm

Bredd mm

Höjd mm

Vikt kg

KMC1000

1 000

2 200

1 450

1 850

1 120

KMC1500

1 500

2 200

1 450

1 850

1 280

KMC2000

2 000

2 200

1 450

1 850

1 410
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