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TENDEX+ SÄILIÖ KÄRRYT 500-995 L
Dieselin ja moottoripolttoöljyn maantiekuljetukseen ja säilytykseen työmaalla

500, 700, ja 995 L  1- ja 2-akseliset säiliöperävaunut 
Täydellinen ja ergonominen ratkaisu polttoaineen jakeluun - ainoa mallisto markkinoilla !

Huippulaadukas EU-tyyppihyväksytty säiliöperävaunu polttoaineen kuljetukseen ja säilytykseen.
Säiliö on UN-tyyppihyväksytty IBC - pakkaus. Säiliön voi irroittaa ja nostaa pois kärrystä työmaalla.
Toimii polttoaineen jakeluasemana tai välivarastona. Normaalilla 50 mm vetokuulalla siirrettävä. 
Täyttää kaikki tieliikenne- ja ympäristömääräykset, voidaan käyttää myös pohjavesialueilla.
500, 700 ja 995 L trailerit vapaasti kaikkien kuljetettavissa in VAK - lupia / ADR tutkintoa (vapaaraja 1000 L)

Säiliöiden vakiovarustus :
* Täysin kaksoisvaippainen rakenne 3mm terästä, 110% valuma-allas
* Vaippa/kansi suojaa myös säiliön yläpinnan ja tekniset tilat
* 4 nostokorvaketta joista säiliön voi tarvittaessa nostaa työmaalle ja takaisin kärryyn (pulttikiinnitys)
* 2½" ja 1½" täyttöaukko pistoolille, 2" varaus tankkiautoliittimelle, 2" huohotin, 1" imulinja, 1" varaliitin
* Säiliömalleja on 4, ne ovat samat kuin Tendex+ ja Combi säiliöissä, säiliö on pikakiinnikkein kärryssä kiinni
* Säiliömallit : Tendex+, XL, K ja KD (ovi takaosassa KD-mallissa kts.kuva) ja Combi versiot AdBlue säiliöllä
* Säiliöiden vakioväri on karmiinin punainen RAL 3002, muut värit saa tilauksesta RAL sävyyn maalattuna
* Aloita säiliöperävaunun suunnittelu valitsemalla teille parhaiten sopiva Tendex+ säiliömalli ja koko tankkausvarusteineen
* KD - mallin säiliöön saa myös XL koon (15-30m) letkukelan asennettua, myös pumppu voidaan asentaa samaan tilaan
Perävaunun vakiovarustus :
* Perävaunussa on täysgalvanoitu teräsputkirunko, lokasuojat galvanoitus terästä
* A-vetoaisa normaalilla 50 mm kuulakytkimellä, käsijarrulla ja nokkapyörällä, 13-napainen pistoke
* Säiliökoosta riippuen, traileri on joko 1- akselinen tai 2-akselinen, kaikki mallit ovat jarrullisia
* Toimituksen mukana on peräkärryn rekisteröintidokumentit, kärry on EU-tyyppihyväksytty
* Takuu 2 vuotta perävaunulla, pumpputekniikalla 1 vuosi
* Kuivapainot ovat esimerkkeja perusmallin Tendex+ säiliöllä ilman pumpputekniikkaa

Tuoteno. Tuotekuvaus Mitat cm PxLxK Kuivap. kg Akseleita Hinta € ALV 0 %
010732 Tendex+ 500 säiliöperävaunu 328x160x157 n.600 1 TARJOUS
010733 Tendex+ 700 säiliöperävaunu 363x160x157 n.675 2 TARJOUS
010734 Tendex+ 995 säiliöperävaunu 363x160x177 n.750 2 TARJOUS
Tuoteno. Perävaunun lisävarusteet asennettuna : Hinta € ALV 0 %
010728 Tarvike-/varastolaatikko Tendex+ (kts. Yläkuva - harmaa) 475,00
010729 Akku paketti 12V - 74 Ah (pumpun sulake 40A) 455,00
010737 Johdotus akun jatkuvaan lataamiseen ajon aikana 150,00
010730 Akkulaturi paketti 12V-230V 295,00
010738 Takavalojen suojaraudat, 2 kpl 175,00
010739 Palosammutin 6kg & suojalaatikko sammuttimelle 425,00
011385 Palosammutin 6kg asennettuna KD-säiliön taakse tekniseen tilaan 195,00

Säiliöiden tankkaus- ja lisävarusteet on eritelty Tendex+ ja Tendex+ Combi säiliö esitteissä
KAIKKI SÄILIÖ JA LISÄVARUSTEHINNAT VOIMASSA TOISTAISEKSI. 
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