SÄILIÖT DIESEL- JA MOOTTORIPOLTTOÖLJYLLE

FDC 2800 - 5000 - 7000 - 14000

www.elkoplast-tanks.com

tankkauslaitteisto

FDC 7000

FDC 7000

TURVALLISTA VARASTOINTIA JA TANKKAUSTA
ELKOPLAST säiliö on turvallinen ja taloudellinen varastointi- ja tankkausratkaisu
diesel- ja polttoöljyille. Säiliöt on suunniteltu ja valmistettu kuljetusliikkeiden, urakoitsijoiden, teollisuuden, maatilojen ja muiden sellaisten yritysten käyttöön, joiden toiminta
vaatii työ- ja ajoneuvojen nopeaa ja edullista tankkaamista kulloisenkin työmaan läheisyydessä. ELKOPLAST säiliöitä on saatavana myös biodiesel ja AdBlue versioina.

FDC 2800

FDC säiliöissä on kaksoisvaippa. Ulompi vaippa toimii 110 % valuma-altaana ja sää
suojana. Säiliö on siirreltävissä, eikä sitä kiinnitetä alustaansa, joten se ei vaadi rakennuslupaa. Säiliöt valmistetaan rotaatiovaluna UV kestävästä polyeteenistä. Menetelmä
takaa täydellisen korroosiokestävyyden ja pitkän käyttöiän. Saumaton valmistustekniikkaeliminoi repeytymät ja hitsausvuodot. Kaikki säiliöt on sertifioitu EN13341 standardin
mukaan.

ELKOPLAST varastointi- ja tankkausjärjestelmän edut:
MC BOX

seurantajärjestelmä

Vakiovarustus:
• 56 l/min syöttöpumppu
• 30 µm polttoainesuodatin vedenerottajalla
• virtausmittari:
- analoginen / FDC 2800 ja FDC 5000
- digitaalinen / FDC 7000 ja FDC 14000
• täyttöasteen kaukonäyttö
• sähköinen vuotoilmaisin
• ylitäytön estolla varustettu tankkauspistooli
• tankkausletkun pituus:
- 4 m / FDC 2800 ja FDC 5000
- 6 m / FDC 7000 ja FDC 14000
• 2 m syöttövirtakaapeli
• tuuletus
Lisävarusteet:
• syöttöpumppu 72 l/min tuotolla
• digitaalinen virtausmittari
(vakiona FDC 7000 ja FDC 14000)
• 6 metrin tankkausletku
(vakiona FDC 7000 ja FDC 14000)
• täyttörajoitin AC-2 kytkimellä/FDC 2800
ja 5000
• biodiesel versio
• MC BOX käyttö- ja seurantajärjestelmä
• Access 85 seurantajärjestelmä

• tarjoaa mahdollisuuden kontrolloida kulutusta
• on kevyt ja helppo siirrellä
• on syöpymätön, UV-kestävä eikä vaadi maalausta
• ei kiinnitetä alustaansa eikä näin ollen vaadi rakennuslupaa
• sisempi säiliö on yhtenäinen kokonaisuus, jossa ei ole hitsauksia eikä saumoja
• tankkauslaitteisto on sijoitettu lukittavaan tilaan
• tarjoaa mahdollisuuden useamman käyttäjän kontrolloituun pääsyyn
• 10 vuoden takuu muovisäiliöille, 1 vuoden takuu laitteistolle
Tekniset tiedot
TYYPPI

FDC 2800

FDC 5000

FDC 7000

FDC 14000*

tilavuus (l)

2800

5000

7000

14000

pituus (mm)

2360

2435

2950

kytkennästä riippuen

leveys (mm)

1320

2435

2435

kytkennästä riippuen

korkeus (mm)

1880

2300

2300

2300

* kaksi yhteen kytkettyä FDC 7000 säiliötä
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