
MLB-konteinerite seeria KUBICUS® näol on tegu 
kahekordse seinaga energiatarnest sõltumatu pideva 
vaakumilekete monitooringuga teraskonteineriga. Ku-
bicus valmistatakse terasest, roostevabast terasest või 
kombineeritud variandina ja see on gaasikindel.

Suur kontrollava annab igal ajal vaba juurdepääsu ma-
huti sisemusse, võimaldades optimaalset puhastamist. 
Spetsiaalne ilmastikukindel lukustussüsteem takistab 
tabalukkude lahtitulemist. 

Spetsiaalse sissetõmbekombinatsiooni tõttu saab 
KUBICUSt® akutankideks kokku liita, suurendades ladu-
stamismahtu agregaatide hoiustamiseks nädalavahe-
tusel. Kahekordse virnastamise võimalus ja euroalusele 
vastavad põhja mõõtmed tagavad soodsa ja ökonoom-
se transpordi. 

KUBICUS® on igast küljest tõstukiga ligipääsetav. Lisaks 
võimaldavad nurkades olevad neli tõsteaasa kettidega 
tõstmist.
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350-1000
Uued kahekordsete seintega vaakumlekete monitooringuga ladustamis- 
ja transpordi-konteinerid (IBC) EURO-aluse mõõdus diislile, kütteõlile, 
bensiinile jm vedelatele ainetele 

Transpordi- ja 

ladustamisõigusega

Kasutusalad:

•	 tankimine	ehitustel

•	 agregaatide	varustamine

•	 tanklad

•	 toitevooluga	varustamine	

	 voolukatkestuse	korral

•	 veekaitsevööndid

Kubicuse®	veenvad	eelised:
•	 väga	hea	hinna	ja	kvaliteedi	suhe
•	 pealispinnad	valikuliselt	värvitud	või	seest	
	 ja	väljast	kuumtsingitud	või	roostevabast	
	 terasest
•	 soodne	transport	tänu	euroaluse	mõõtmetele
•	 suur	puhastusava

•	 valikuline	tühjendusvann
•	 ilmastikukindel	lukustussüsteem
•	 vedrudega	varustatud	suletav	kaas	koos		
		 lahtimurdmisvastase	kinnitusega
•	 kaks	külgmist	kaablite	ja	voolikute	läbiviiku
•	 paindlikud	kasutusvõimalused
•	 valmistatud	Saksamaal	
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Tehnilised andmed
Kubicuse	tüüp 350 500 700 1000

Kasulik mahutavus l (95%) 332 475 668 966

Laius mm ca 800 800 800 800

Pikkus mm ca 1200 1200 1200 1200

Kõrgus mm ca 745 915 1135 1395

Tühimass ca (kg) 225 268 297 342

Tehnilised erisused ja muudatused lubatud.

Põhivarustus	ja	-omadused:	

KUBICUS® värvitud või kuumtsingitud töötlusega, 
lukustatavad sissetõmbevoolikud, täitetoru koos 2“ 
lukuga, mehaaniline täituvuse näidik liitriskaalal, lukus-
tatavad ventilatsioonitutsid, ülerõhuklapp ja piirväärtu-
se lüliti, kütusepüstolihoidik koos tilgakandikuga. 

Lisatarvikud:

• elektr. pump 12 ja/või 24 volti, 230 volti  
 jõudlusega 30–80 l/min
• käsipump
• loendur
• automaatne kütusepüstol
• püstolivooliku pikendus kliendi soovil
• võrdselt sulguvad U-lukud
• konteineri küte
• 12- või 24-voldine aku toitevooluga varustamiseks
• sissetõmbekombinatsioon (konteinerite  
 järjekorra muutmine)
• kuivühendused
• peale- ja äravoolutorustik

350-1000
Heakskiit:

Need topeltseintega konteinerid on kasutatavad IBC- ja 
laomahutitena töömasinate, agregaatide jt mootori-
ga seadmete mobiilseks/statsionaarseks tankimiseks 
nende kasutuskohas. BAM-i loa numbrid on D/BAM 
12910/31A, 12939/31A ja 12940/31A. Transpordiõigus 
hõlmab maantee-, raudtee- ja meretransporti. DIBt-i loa 
number ladustamiseks ehitustootena on Z-38.12-252.

Need sobivad diisli, kütteõli, bensiini* ja erikütuste 
hoiustamiseks.

*bensiini hoiustamine vaid koos lisavarustusega (järgige oma asukohariigis kehtivaid nõudeid)

Külgmine läbiviik ja kaetud tõsteaas

Tilgaanum

Vaakumilekete monitooring


