350-1000
Jaunas tvertnes ar dubultām sienām un vakuuma kontroli (IBC) eiropaletes lielumā, paredzētas dīzeļdegvielas, šķidrā kurināmā, benzīna un citu
šķidrumu uzglabāšanai un pārvadāšanai.
MLB KUBICUS® sērijas tvertnes izgatavotas no
tērauda, tām ir dubultas sienas ar energoneatkarīgu
nepārtrauktu vakuuma noplūdes kontroli. Kubicus
tvertnes tiek izgatavotas no tērauda, nerūsējošā
tērauda vai no abiem minētajiem materiāliem un
nepieļauj gāzu noplūdi.

Ar īpašu sūkņa kombināciju var savienot vairākas
KUBICUS® tvertnes un tādējādi palielināt kopējo
glabātavas tilpumu, lai nodrošinātu agregātu darbu
nedēļas nogalē. Tvertnes var kraut divās kārtās, eiropaletei atbilstoši pamatnes izmēri nodrošina rentablu un
ekonomiski izdevīgu transportēšanu.

Liela lūka nodrošina brīvu piekļuvi tvertnes iekšienei
un ļauj veikt optimālu tīrīšanu. Īpaša, pret laika apstākļu
ietekmi nodrošināta noslēgšanas sistēma liedz uzlauzt
piekaramās atslēgas.

KUBICUS® tvertnes no visām pusēm pieejamas
iekrāvējam. Papildus stūros ir četras celšanas cilpas, kas
ļauj pacelt tvertni ar ķēdi.
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Izmantošanas iespējas:
• Degvielas uzglabāšana
būvlaukumā
• Agregāta apgāde ar degvielu
• Degvielas uzpildes stacija
uzņēmumā
• Degvielas tvertne avārijas
elektroģeneratoram
• Var izmantoto gruntsūdeņu
aizsardzības zonā

Pārliecinošas Kubicus® priekšrocības:
• Ļoti laba cenas un ekspluatācijas īpašību
attiecība.
• Pēc izvēles — lakota virsma vai karsti cinkota
virsma, vai iekšpuse un ārpuse no nerūsējoša
tērauda.
• Atbilstība eiropaletes izmēriem padara
izdevīgāku tvertnes transportēšanu.
• Liela tīrīšanas atvere.
• Pēc izvēles — atlikumu iztukšošanas vācele.

• Pret laika apstākļu ietekmi nodrošināta
noslēgšanas sistēma
• Slēdzams vāks ar atsperi un ar
pretuzlaušanas ierīci
• Divas kabeļu un šļūteņu ieejas sānos
• Daudzpusīgas izmantošanas iespējas
• Izgatavots Vācijā
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350-1000
Pamataprīkojums:

Sertifikācija:

Lakota vai karsti cinkota KUBICUS® tvertne, noslēdzams
sūkšanas vads, uzpildes vads ar uzpildes caurules
noslēgu 2“, mehānisks uzpildes līmeņa rādītājs ar litru
skalu, noslēdzams atgaisošanas uzgalis, pārspiediena
vārsts un robežlieluma vērtības sensors. Uzpildīšanas
pistoles tureklis ar pilienu uztvērēju

Šīs tvertnes ar dubultām sienām ir sertificētas kā IBC
un uzglabāšanas tvertnes, kas paredzētas mobilai /
stacionārai darba mašīnu, agregātu un citu motorizētu
iekārtu degvielas uzpildīšanai darba veikšanas vietā.
VFR Materiālu pārbaudes pārvalde BAM izsniegusi
sertifikātus ar Nr. D/BAM 12910/31A, 12939/31A un
12940/31A. Transporta sertifikāts aptver autotransportu, dzelzceļa transportu un jūras transportu. VFR
Būvtehnikas institūts (DIBt) izsniedzis sertifikātu
Z-38.12-252.

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.

Tvertnes ir piemērotas dīzeļdegvielas, šķidrā kurināmā,
benzīna* un speciālas degvielas uzglabāšanai.

Pilienu uztvērējs

Sānu savienojumi un segtas celšanas cilpas

Vakuuma noplūdes kontrole

Tehniskie dati
Kubicus tips

350

500

700

1000

Aptuvens derīgais tilpums, litri (95%)

332

475

668

966

Aptuvens platums, mm

800

800

800

800

Aptuvens garums, mm

1200

1200

1200

1200

Aptuvens augstums, mm

745

915

1135

1395

Aptuvena pašmasa (kg)

225

268

297

342

* Benzīna glabāšana atļauta tikai ar papildu aprīkojumu (ņemot vērā noteikumus, kādi ir spēkā attiecīgā valstī)
Ir iespējamas tehniskas izmaiņas
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