
METSÄALAN AMMATTILEHTI42 KONEURAKOINTI

I nfralinen maahan-
tuomat EU-tyyppi-
hyväksytyt TENDEX+  

integroidut säiliökärryt ovat 
järkevä ratkaisu urakoin-
tiyritysten dieselin ja moot-
toripolttoöljyn kuljetukseen 
sekä säilytykseen työmaal-
la.

Hollantilaisen Tolsma Tanksin 
valmistamia TENDEX+ inte-
groituja säiliökärryjä on tarjolla 
500, 700 ja 995 litran koossa 1-2 
akselisten perävaunujen päälle 
asennettuna maantiekäyttöön 
(normaali 50 mm vetokuula). 
Lisäksi löytyy 2200 ja 3000 lit-
ran traktorivetoiset kärryt työ-
maakäyttöön.

- TENDEX+ toimii polttoai-
neen jakeluasemana tai väliva-
rastona. Ne täyttävät kaikki tie-
liikenne- ja ympäristömääräyk-
set joten niitä voidaan käyttää 
myös pohjavesialueilla. Säiliöi-
den täysin kaksoisvaippainen 
rakenne on 3 mm terästä ja va-
rustettu 110 % valuma-altaalla 
- vaippa/kansi suojaa myös säi-
liön yläpinnan ja tekniset tilat. 
500, 700 ja 995 litran säiliöpe-
rävaunut vapaasti kaikkien kul-
jetettavissa ilman VAK-lupia / 
ADR tutkintoa (vapaaraja 1000 
L). Säiliöt ovat UN-tyyppihyväk-
syttyjä IBC -pakkauksia. Vaunun 
runkoon pikakiinnityksellä kiin-
nitetyn säiliön voi irroittaa ja 
nostaa pois kärrystä työmaalla 
nostokorvakkeista, kertoo Infra-
linen Jukka Rantamäki. 

TENDEX+ integroidun säiliö-
kärryn vakiovarustukseen kuu-
luu mm. automaattipistooli, vir- 
tausmittari, 12 V pumppu (85 l/
min)ja letkukela (15/30 m).

- Lisävarusteena saa mm. ak-
kupaketin ja laturin, jolloin pe-
rävaunusta voi tankata silloinkin 
kun virtalähteenä toimivaa ajo-
neuvoa ei ole lähettyvillä, sanoo 
Rantamäki.

TENDEX+ integroituja säiliö-
kärryjä on toimitettu hyviä mää-
riä suomalaisia urakoitsijoille.

- Erityisesti maarakennuspuo-
lelle mutta myös metsäalan toi-
mijoille sekä veneentankkauk-
seen, lisää Rantamäki.

- Integroidun säiliökärryn saa tilattua juuri halutuilla varusteilla ja yri- 
tyksen imagoon sopivan värisenä, sanoo Infralinen Jukka Rantamäki.

TENDEX+ integroitu säiliökärry on todella kätevä tapa jaella ja säilyttää 
polttoainetta työmailla.

Lisävarusteena saa akkupaketin ja laturin, jolloin perävaunusta voi tan- 
kata silloinkin kun virtalähteenä toimivaa ajoneuvoa ei ole lähettyvillä.

Säiliöstä löytyy kaikki tarvittavat liitännät suojasta kannen alta. Kai-
kissa rakenteissa näkyy viisas suunnittelu ja laadukas työnjälki.

Suomessa suosituin TENDEX+ integroitu säiliökärry on ollut kuvassa näkyvä 995 litran versio, mitä saa kuljettaa vapaasti ilman VAK-lupia / ADR 
tutkintoa (vapaaraja 1000 L). Sillä kulkee turvallisesti suuri määrä polttoainetta työmaalle.

Huoletonta polttoainehuoltoa

Kannen alle saa sijoitettua vaik-
ka liinat, ketjut ym. tarvikkeet.

Säiliön sisällä on tilaa myös 
imeytystarvikkeille. 


