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KOMPAKTS

DROŠS

ROBUSTS

AIZŅEM MAZ VIETAS

ERGONOMISKS

Jauna lielapjoma transporta un uzglabāšanas tvertne Kubicus® 3000 ar VFR 
Materiālu pārbaudes pārvaldes (BAM) sertifikātu Nr.: D/BAM 14461/31A un ar VFR 
Būvtehnikas institūta (DIBt) sertifikātu Nr.: Z.38.12-259.

Ar transporta un

uzglabāšanas licenci

Tvertnes pamataprīkojums:

• tērauda korpuss ar dubultām sienām,
• energoneatkarīga vakuuma noplūdes kontrole,
• optiskais līmeņa rādītājs ar apaļu litru skalu,
• dažādas rezerves uzmavas,
• ar DN 100 atloku apkurei,
• uzpildes, sūkšanas un atgaisošanas vadi,
• sānu savienojumi šļūtenēm,
• uzpildīšanas pistoles tureklis ar pilienu   
 uztvērēju,

•  robežvērtību devējs,
• pilienu uztveršanas vācele,
• cinkots pakāpiens priekšpusē,
• visapkārt slēgta šasijas palete,
• 4 cilpas stūros celšanai ar ķēdēm,
• lūka, aptuveni 400 x 500 mm
• kraujama 1 kārtā,
• iekšējais noslēgšanas mehānisms.



MLB Lager- und Behältertechnik • Im Hanloh 2 • 59368 Werne • Tel.: +49 25 99 / 92 96 8-0 • Fax: +49 25 99 / 92 96 8-29

www.mlb-behaelter.de • info@mlb-behaelter.de

Tehniskie dati
Kubicus 3000

Aptuvens bruto tilpums, litri 2996

Aptuvens tilpums 95%, litri 2850

Aptuvens garums, mm 2192

Aptuvens platums, mm 1196

Aptuvens augstums,* mm 1730

Aptuvens svars,** kg 955

* ar šasijas paleti ** bez aprīkojuma

3000

Izvēles piederumi:

• elektriskais sūknis 12 un / vai 24 V, 230 V ar   
 padeves jaudu 30 – 80 l/min,
• rokas sūknis,
• skaitītājs,
• automātiska uzpildīšanas pistole,
• uzpildīšanas šļūtenes garums pēc  
 klienta vēlēšanās,
• vienlaikus slēdzamas loka atslēgas,

• tvertnes apsilde,
• 12 vai 24 V elektroapgādes akumulators,
• sūkšanas kombinācija (iespēja saslēgt  
  tvertnes virknē)
• sausie savienojumi,
• turpgaitas un atgaitas vadi.

Ir iespējamas tehniskas izmaiņas

Izmantošanas iespējas:

•	 Degvielas	uzglabāšana		 	

 būvlaukumā

•	 Agregāta	apgāde	ar	degvielu

•	 Degvielas	uzpildes	stacija		 	

 uzņēmumā

•	 Degvielas	tvertne	avārijas		 	

 elektroģeneratoram

•	 Var	izmantoto	gruntsūdeņu		 	

 aizsardzības zonā

Ar sūkņa bloku Ar atlocītu pakāpienu


