Erkend technicus:
•
Tankcontrole – dichtheidsproeven
•
Neutralisatie van tanks
•
Plaatsen van nieuwe tanks
•
Preventie milieu- en
veiligheidstechnieken

Technicien agréé:
•
Contrôle de citerne – essais d’étanchéité
•
Neutralisation de citernes
•
Nouvelles citernes
•
Prévention & techniques environnement et sécurité

REGIONALE KANTOREN
Aalst – Geel – Hasselt – Kuurne - Leuven
www.allintankservice.be

FEULMASTER DUBBELWANDIG POLYETHYLEEN TANK
1. Omschrijving.
Dubbelwandige polyethyleen tank met pomp, volledig Vlarem-conform privé tankstation.
Opstelling bestaat uit een kunststoftank in polyethyleen (groene kleur) geplaatst in een kunststof inkuiping. Deze tank
is ideaal voor opstelling buiten (het polyethyleen is bestand tegen de inwerking van het zonlicht) en is volledig
onderhoudsvrij. Is voorzien van een teller, slang en verdeelpistool. Alles zit opgeborgen achter een stevige deur,
voorzien van een slot.
inhoud

lengte

breedte

hoogte

prijs

Fuelmasters standaard
1.300 l
1,90 m
1,22 m
1,85 m
op aanvraag
2.500 l
2,46 m
1,46 m
1,855 m
op aanvraag
3.500 l
2,85 m
2,13 m
2,00 m
op aanvraag
5.000 l
Diam. 2,225 m
2,40 m
op aanvraag
9.000 l
3,29 m
2,48 m
2,95 m
op aanvraag
Fuelmasters met registratie (*)
3.500 l
2,85 m
2,13 m
2,00 m
op aanvraag
5.000 l
Diam. 2,225 m
2,40 m
op aanvraag
9.000 l
3,29 m
2,48 m
2,95 m
op aanvraag
(*) Enkel toegankelijk voor bevoegd personeel met een geheime code. Per gebruiker is er een controle.
Gebruikerstotaal – totaal over de periode – totaal teller – aantal verkeerd ingegeven codes. Alleen de
directie van het bedrijf kan toegang of annulatie van de verschillende geheime gebruikers- code
ingeven, weergave en/of nulstelling van de gebruikerstotalen en het totaal over de periode opvragen.
Software voor gebruik op PC (+ usb set + sleutels): prijs op aanvraag
Deze tank voldoet aan de Vlarem II-milieuwetgeving. Attest prototypekeuring wordt meegeleverd.
2. Toebehoren.
Zelfaanzuigende dieselpomp (debiet ca 45 l /min, 60 l/min. Voor de tank van 5.000 l) voorzien van een bypass,
vuilfilter, schakelaar, snoer en stekker. Rubber dieselslang ¾”, lengte 4 m met geperste koppelingen en een
automatisch debietpistool. Capaciteit van ca 40 l /min.
!!!!!! ZODRA PISTOOL AFSLAAT, NIET LANGER DAN 1 MINUUT IN BYPASS LATEN DRAAIEN !!!!!

3. Voorwaarden.
• Prijzen zijn exclusief BTW - prijs 1 maand geldig
• Geleverd op werf (naast de vrachtwagen), niet geplaatst. Levering gratis binnen straal van 75 km.
• Leveringstermijn: overeen te komen.
• Na plaatsing: KEURING DOOR MILIEUDESKUNDIGE: prijs op aanvraag
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