ACTIE AANBOD  CILINDRISCHE DUBBELWANDIGE 1.200 LITER TANKS
Brandstofinstallatie CDW 1200 Panter 56
Cilindrische dubbelwandige 1.200 liter tank voorzien van lekdetectie vloeistof. Bovengrondse drukloze dubbelwandige
opslagtanks volgens BRLK 796/02.
Alle tanks zijn uitgevoerd met een mangat NW600 met uitzondering van de tanks langer dan 10 meter. Tanks zijn voorzien
van een Kiwa certificaat:
x Toepassingsgebied 2
x Aansluitingen op tank 6 st. sokken 2"" en 1 sok 1""
x 2 st. hijsogen
x Mantel is gevuld met een milieuvriendelijke lekindicatie vloeistof en voorzien van een lekindicator

x
x
x

2 st. ondersteuningen met een vrije hoogte van 150 mm

Oppervlakte behandeling alzijdig gestraald.
Uitwendig gespoten in de standaard kleuren RAL 5010/ 7016/ 7035/ 6005 Klasse C3
De tank wordt geleverd inclusief binnenpijpen.

Details:
 1 x 74022C
x Diameter : 960 mm
x Lengte : 1880 mm
x Plaatdikte : 3/3 mm
x Gewicht : 410 kg

Cilindrische dubbelwandige tanks inhoud 1.200 liter

 1 x 71241
Peilstok
Peilstok diameter tank 960/1270/1600 mm

x

 1 x 74762

Kiwa gekeurde overvul beveiliging model Cleanfill 2

 1 x 76096
Antihevelklep messing
x Voorzien van een overdrukventiel, welke er voor zorgt, dat het leidingwerk na de klep drukloos blijft. Uitvoering:
x Kiwa keur
x Maximale hoogte : 1300mm
x Draadaansluiting : 1" binnendraad
 1 x 74347KPC
Metalen vulpuntmorsbakken volgens BRLK748/01
Standaard Kleur Ral /5010 /7016/7035/6005, voorzien van afsluitbaar deksel.

x
x
x
x
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Uitvoering:
Inhoud : 5 liter
Afmeting : LxBxH
Draadaansluiting : 2" binnendraad

 1 x 74426SETDW
Elektrische pompset
x Electrische pomp Panter 56
x Electrische pomp: 230 V, 50 Hz, 0,37 kW
x Capaciteit : ca. 56 l/min.
x 5 meter afgifteslang
x CimTek filter, type 260HSII30
x Pistoolkraan MX60 nummer 74200st

x

Pistoolkraanhouder 74142

Sakko Commercial informeert u graag persoonlijk naar alle mogelijkheden! Scherpe inkoopprijzen op aanvraag via
onderstaande contactgegevens. U ontvangt gegarandeerd een snelle reactie van ons!
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via 0164271020 of via info@sakkocommercial.nl

