
A série de contentores MLB KUBICUS® são recipientes 
de aço de parede dupla, com monitorização de fuga 
de vácuo contínua, energeticamente independentes. O 
Kubicus é construído à prova de gás, tanto de aço, aço 
inox ou uma combinação dos dois.

Uma grande abertura de inspeção permite aceder, a 
qualquer altura, ao recipiente interior e permite assim 
uma limpeza perfeita. Um sistema de fecho impermeá-
vel especial impede que cadeados sejam quebrados.

Com uma combinação de aspiração especial é possível 
unir o KUBICUS® a tanques de bateria e aumenta assim 
a capacidade de armazenamento para a alimentação 
de agregados no fim de semana. Pode ser duas vezes 
empilhado com a medida base da palete Euro, garant-
indo um transporte económico.

É possível subir com empilhadores ao KUBICUS®, de 
todos os lados. Adicionalmente existem quatro olhais 
para grua nos cantos, para uma elevação com corrente.
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350-1000
Os novos contentores de armazenamento e transporte de parede dupla 
com monitorização de vácuo (IBC) com medidas para paletes EURO, para 
diesel, óleo de aquecimento e outros fluídos

Com autorização legal de 

transporte e de armazenamento

As suas áreas de  
atuação:
•	 Abastecimento	de	obras

•	 Alimentação	de	agregados

•	 Bombas	de	abastecimento 

	 de	serviço

•	 Alimentação	de	corrente	de	 

	 emergência

•	 Reservas	aquáticas

Vantagens	convincentes	do	KUBICUS®:
•	 muito	boa	relação	preço	qualidade
•	 seleção	entre	superfícies	lacadas,	galvanizadas			
	 ou	de	aço	inox,	tanto	no	interior	como	no		 	
	 exterior
•	 transporte	económico	por	medida	de	 
	 paletes	Euro
•	 grande	abertura	de	limpeza
•	 opcionalmente	com	abertura	de	 
	 escoamento	de	resíduos

•	 sistema	de	fecho	impermeável
•	 apoios	de	mola,	tampa	de	fecho	que	pode	ser		  
		 trancada	com	proteção	contra	abertura	
		 forçada
•	 duas	aberturas	laterais	para	cabos	e	 
		 mangueiras
•	 possibilidades	de	aplicação	
•	 Made	in	Germany
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Dati tecnici
Modello	Kubiscus	 350 500 700 1000

Volume utile in litri ca. (95%) 332 475 668 966

Larghezza mm. ca 800 800 800 800

Lunghezza mm ca. 1200 1200 1200 1200

Altezza mm ca. 745 915 1135 1395

Peso vuoto ca. (kg) 225 268 297 342

Con riserva di errori o modifiche tecniche

Dotazione	di	base:	

KUBICUS® in versione verniciata o zincata a fuoco, 
conduttura di aspirazione bloccabile, conduttura di 
riempimento con chiusura tubo di riempimento 2“, 
indicatore meccanico del livello di riempimento con 
scala dei litri, boccola di spurgo bloccabile, valvola di 
sicurezza contro sovrappressioni. Supporto per pistola 
di rifornimento con vaschetta di raccolta gocce.

Accessori	optional:

• Pompa elettrica 12 e 24 Volt con portata  
 di 30-80 l/min.
• Pompa a mano
• Contalitri
• Pistola di rifornimento automatica
• Lunghezza tubo flessibile di rifornimento  
 secondo la richiesta del cliente
• Lucchetti a chiusura sincrona
• Riscaldamento serbatoio
• Batteria da 12 o 24 Volt per alimentazione elettrica
• Aspirazione combinata (commutazione in serie)
• Giunti a secco 
• Conduttura di mandata e di ritorno

350-1000
Omologazione:

Questi serbatoi a doppia parete sono omologati come 
IBC e serbatoio di stoccaggio per il rifornimento di 
carburante mobile/stazionario di macchine, aggregati e 
altri apparecchi azionati a motore nel luogo di impie-
go. Il numero di omologazione della BAM è D/BAM 
12910/31A, 12939/31A e 12940/31A. L’omologazione 
per il trasporto comprende il trasporto su strada, su ro-
taia e via mare. L’omologazione per lo stoccaggio come 
prodotto edile del DIBt è: Z-38, 12-252.

Sono adatti per lo stoccaggio di diesel, gasolio, benzi-
na* e carburanti speciali.

*Stoccaggio di benzina solo con attrezzatura supplementare (sono da rispettare le specifiche prescrizioni nazionali)

Apertura laterale e occhiello da gru coperta 

Contenitore di raccolta gocce

Controllo perdite del vuoto


