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COMPACTO

SEGURO

ROBUSTO

Os recipientes deitados próprios da MBL com parede 
dupla, lacados com monitorização de fugas, segundo 
o princípio de líquidos ou vácuo e correspondendo às 
prescrições / diretivas da WHG, da BetrSichV , da TRBS 

e da TRGS para a montagem em edifícios ou ao ar livre, 
para diesel, óleo para aquecimento, gasolina e produ-
tos que correspondam à lista de materiais DIN 6601

Contentor de armazenamento de parede dupla segundo DIN 6624-2 
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Dados técnicos
Tipo  TUBICUS® LB 1000 LB 1500 LB 2000 LB 3000 LB 2000 LB 3000 LB 3500 LB 5000

Volume litros aprox. 1000 1500 2000 3000 2000 3000 3500 5000

Diâmetro em mm aprox. 1000 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1250

Comprimento em mm aprox. 1460 2110 2750 4050 2110 2920 3150 4360

Altura* em mm aprox. 1400 1400 1400 1440 1700 1700 1700 1700

Tara** em kg. aprox. 370 395 490 615 550 655 750 910

Reservado o direito a lapsos e alterações técnicas

Equipamento base do contentor:

• Tubo de enchimento com ligação  
 TW 2 - 21/2“, conectável
• tubo de aspiração e purga
• sensor de valores limite
• indicador ótico de conteúdo
• indicador de fuga com base em fluídos ou vácuo
• tampa de cúpula com cuba de recolha integrada
• 2 olhais de içamento por grua
• versão lacada

Equipamento adicional opcional:

• bombas com diferentes potências
•  totalizador
• armário para proteção do equipamento na  
 coluna de abastecimento com ou sem captura de  
 dados do depósito
• construção para colocar por baixo para o 

* sem armário, ** sem equipamento


