
MLB modelių serijos KUBICUS® konteineris yra plieninė 
talpa dvigubomis sienelėmis su nuo energijos šaltinio 
nepriklausoma nuolatine vakuumine nuotėkio 
stebėsenos sistema. „Kubicus“ gaminamas iš plieno, iš 
nerūdijančio plieno arba iš jų derinio ir yra nepralaidus 
dujoms.

Per didelį liuką galima bet kada patekti į talpyklos 
vidų, taigi tokiu būdu užtikrinamos optimalios sąlygos 
valymui. Speciali nuo nepalankių oro sąlygų apsaugota 
rakinimo sistema užkerta kelią užsklandos fiksatorių 
gedimams. 

Naudojant specialią siurbimo sistemą, iš KUBICUS® 
konteinerių derinio galima suformuoti tarpusavyje 
sujungtus kompleksinius rezervuarus, taip padidinant 
agregatų aprūpinimui savaitgalį reikalingos saugyklos 
pajėgumus. Kadangi konteinerius galima krauti vieną 
ant kito dviem eilėmis, o jų matmenys atitinka EURO 
padėklų standartą, taip užtikrinamas ekonomiškas ir 
efektyvus transportavimas. 

KUBICUS® konteineris gali būti keliamas krautuvu iš 
visų pusių. Be to, jį galima kelti įkabinus keliamąsias 
grandines į keturias kampuose esančias kėlimo kilpas.
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350-1000
Nauji dvigubų sienelių vakuuminiu būdu kontroliuojami EURO padėklų 
standarto laikymo ir gabenimo konteineriai (IBC), skirti dyzelinui, mazu-
tui, benzinui ir kitiems skysčiams 

Su transporto ir sandėliavimo 

licencija

Galimos naudojimo 
sritys:

•	 Degalų	pildymas	statybvietėse

•	 Agregatų	aprūpinimas

•	 Įmonės	degalinė	

•	 Avarinio	maitinimo	šaltinio		 	

	 aprūpinimas

•	 Vandens	apsauginėse	zonose

Įtikinami	Kubicus®	privalumai:
•	 Puikus	kainos	ir	kokybės	santykis
•	 Paviršiai	arba	dažyti,	arba	iš	vidaus	ir	išorės	 
	 cinkuoti	karštuoju	būdu,	arba	iš	nerūdijančio		 	
	 plieno
•	 Matmenys,	atitinkantys	EURO	padėklų		  
	 standartą,	užtikrina	ekonomišką		 	 	
	 transportavimą
•	 Didelė	anga	valymui
•	 Pasirenkamas	nuosėdų	rinktuvas

•	 Užrakinimo	sistema	apsaugota	nuo	 
		 nepalankių	oro	sąlygų
•	 Užrakinamas	dangtis	su	spyruokliniu	 
		 mechanizmu	ir	apsauga	nuo	išlūžimo
•	 Dvi	šoninės	angos	žarnų	ir	kabelių	įvadams
•	 Lanksčios	naudojimo	galimybės	
•	 Pagaminta	Vokietijoje
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Techniniai duomenys
Kubicuse	modelis 350 500 700 1000

Neto talpa litrais apytiksliai (95 %) 332 475 668 966

Plotis mm apytiksliai 800 800 800 800

Ilgis mm apytiksliai 1200 1200 1200 1200

Aukštis mm apytiksliai 745 915 1135 1395

Tuščio konteinerio svoris apytiksliai (kg) 225 268 297 342

Bendrovė pasilieka teisę ištaisyti techninius netikslumus arba daryti pakeitimus. 

Pagrindinė	įranga:	

KUBICUS® dažytais arba cinkuotais karštuoju būdu 
paviršiais; uždaroma siurbimo linija, pildymo žarna 
su 2 col. užpildymo vamzdžio dangteliu, mechaninis 
lygio indikatorius su skale litrais, uždaromas ventiliaci-
jos vamzdis, slėgio ribojimo vožtuvas ir ribinių verčių 
daviklis. Pildymo antgalio laikiklis su surinkimo indu 
skysčių nuotėkio atvejui.

Pasirenkami	priedai:

• Elektrinis siurblys: 12 ir (arba) 24 voltų,  
 230 voltų, kurio 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

350-1000
Sertifikatas:

Šiuos dvigubų sienelių konteinerius leidžiama naudoti 
kaip IBC ir sandėliavimo konteinerius, skirtus mašinų, 
agregatų ir kitų motorinių prietaisų mobiliam/staciona-
riam degalų užpylimui jų eksploatavimo vietoje.

BAM sertifikatų Nr. D/BAM 12910/31A, 12939/31A 
ir 12940/31A. Transportavimo sertifikatas apima 
gabenimą kelių, geležinkelių ir jūrų transportu. DIBt 
statybiniam gaminiui išduoto sandėliavimo sertifikato 
Nr. Z-38.12-252. 

Konteineriai tinkami dyzelino, mazuto, benzino* ir 
specialiųjų degalų sandėliavimui. 

*Sandėliuoti benziną galima tik naudojant papildomą įrangą (būtina laikytis konkrečios šalies teisės aktų).

Šoninė anga ir uždengta kėlimo ąsa

Surinkimo indas skysčių nuotėkio atvejui

Vakuuminė nuotėkio stebėsenos sistema 


