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Zbiorniki Mobilne przewoźne TruckTank 250l, 425l, 600l i 950l
a

Zastosowanie:
Linia produktów TruckTank przeznaczona jest do bezpiecznego przewożenia oleju napędowego
bezpośrednio do urządzenia lub pojazdu w miejscu jego wykorzystania np. (kombajny, traktory
koparki, agregaty prądotwórcze) ,pozwala to uniknąć postoju w trakcie pracy.

JFC TruckTank
Pojemność

250 L

425 L

600 L

950 L

Długość

1,20 m

1,20 m

1,20 m

1,20 m

Szerokość

0,80 m

0,80 m

0,80 m

1,00 m

Wysokość

0,57 m

0,77 m

0,97 m

1,21 m

Zasilanie

12V, 24V
230V

12V, 24V
230V

12V, 24V
230V

12V, 24V
230V
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Wyposażenie standardowe:








Pompa PIUSI 12V 40l/min
Wąż ssący z zaworem kulowym zabezpieczony filtrem siatkowym i zaworem
przeciwzwrotnym
Zamykany klapa na zamek z kluczykiem
Wlew 2" do napełniania
Wąż dystrybucyjny 3/4" o długości 4m
Przewód zasilający z krokodylkami o długości 4m
Pistolet automatyczny

Wyposażenie opcjon

Wyposażenie opcjonalne:







dłuższy przewód dystrybucyjny
licznik cyfrowy PIUSI dokładność +/-1% z dwoma liczydłami z możliwością
kalibracji
4 metalowe szekle do bezpiecznego transportowania
siłowniki do podnoszenia klapy
pompa o wyższej wydajności 85l/min lub o innym napięciu 24V, 230V
pływakowy wskaźnik poziomu paliwa
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TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
Konstrukcja wykonana z polietylenu wysokiej jakości, niekorodującego, ze stabilizacją na
promienie UV. Zastosowany materiał odporny jest na działanie czynników atmosferycznych.

BEZPIECZEŃSTWO
Inowacyjna konstrukcja korpusu oraz specjalne ożebrowania zabezpiecza paliwo przed
nadmiernym ruchem w trakcie transportu, a także chroni przed przewróceniem zbiornika oraz
pojazdu transportującego. Układ dystrybucyjny zabezpieczony zamkiem chroni przed dostępem
niepowołanych osób do zbiornika. Zbiorniki mobilne JFC posiadają certyfikat ADR
dopuszczający do transportowania paliwa po drogach całej Unii Europejskiej

WYGODA
Unikalna konstrukcja zbiornika umożliwia podejście wózkiem widłowym z każdej strony.
Zbiornik można wyposażyć w wersję z metalowymi szeklami, które służą do zabezpieczenia
zbiornika podczas transportu oraz rozładunku dźwigiem. Kompaktowa budowa urządzenia
umożliwia transport oleju napędowego dowolnym pojazdem dostawczym
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