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KOMPAKTIŠKAS

SAUGUS

TVIRTAS

NEDIDELIS

ERGONOMIŠKAS

Naujas didelio tūrio transporto ir sandėliavimo konteineris Kubicus® 3000, ku-
riam išduotas BAM transportavimo sertifikatas Nr. D/BAM 14461/31A ir DIBt 
sandėliavimo sertifikatas Nr.  Z-38.12-252.

Su transportavimo ir 

sandėliavimo sertifikatu

Pagrindinė konteinerio įranga:

• dvigubos plieninės sienos
• nuo energijos šaltinio nepriklausoma   
 vakuuminė nuotėkio stebėsenos sistema
• optinis kuro lygio talpykloje indikatorius  
 su skale litrais
• įvairios atsarginės įvorės
• jungė DN 100, skirta šildymo sistemai
• užpildymo, siurbimo ir ventiliacijos linijos
• šoninės angos žarnoms
• pildymo antgalio laikiklis su surinkimo  
 indu skysčių nuotėkio atvejui

•  ribinių verčių daviklis
• surinkimo indas skysčių nuotėkio atvejui
• cinkuotas laiptas priekinėje dalyje
• šakiniam krautuvui skirtas uždaras  
  padėklas po visu dugnu
• 4 keliamosios grandinės tvirtinimo ąsos 
• liukas, apytiksliai 400 x 500 mm dydžio
• galima krauti 1 eile
• vidinis blokavimo mechanizmas
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Techniniai duomenys
Kubicus 3000

Tūris brutto litrais apytiksliai 2996

Tūris litrais 95 % apytiksliai 2850

Ilgis mm apytiksliai 2192

Plotis mm apytiksliai 1196

Aukštis* mm apytiksliai 1730

Svoris** kg apytiksliai 955

* su šakinio krautuvo padėklu   ** be įrangos 
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Pasirenkami priedai:

• Elektrinis siurblys: 12 ir (arba) 24 voltų, 230   
 voltų, našumas 30-80 l/min
• Rankinis siurblys
• Skaitiklis
• Automatinis pildymo antgalis
• Išpilstymo žarnos ilgis pagal kliento    
 pageidavimą
• Sandariai uždarantys U formos užraktai

• Konteinerio šildymo sistema
• 12 arba 24 voltų akumuliatorius, kaip  
  maitinimo šaltinis
• Siurbimo komplektas (konteinerių  
  sujungimui tarpusavyje)
• Sausi sukabinimo įtaisai
• Tiekimo linija ir grįžtamoji linija

Bendrovė pasilieka teisę ištaisyti techninius netikslumus arba daryti pakeitimus. 

Galimos naudojimo 
sritys:
•	 Degalų	pildymas	statybvietėse

•	 Agregatų	aprūpinimas

•	 Įmonės	degalinė

•	 Avarinio	maitinimo	šaltinio		 	

 aprūpinimas

•	 Vandens	apsauginėse	zonose

Su siurbimo įrenginiu Su atlenktu laiptu 


