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PRIMA GAS BENSIINISÄILIÖT
Yksiseinämäinen säiliö bensiinin kuljetukseen ja työmaakäyttöön

CONTY 250 

Pitkäaikaiseen käyttöön tehty yksiseinämäinen terässäiliömallisto bensiinikuljetuksiin.
Kevyempi kuljettaa ( HUOM ! Autojen kantavuudet! ) ja edullisempi hankkia.
Jos säiliötä ei säilytetä työmaalla/maassa, kuljetukseen riittää yksiseinämäinen säiliö.
CONTY 250 säiliöiden rakenne on raaka sisältä, pinta maalattu ja kansi kuumasinkittyä terästä.
Säiliöt ovat tyyppihyväksyttyjä, mutta katsastusvapaita omaan käyttöön tankattaessa.
Bensiinin nk. VAK raja on 333 L, kun se dieselillä on 1000 L.
Lukittava kansi suojaa teknisen tilan, tekniikka ei altistu säävaihteluille. 
Rakenne säiliöissä on täysin hitsattu. Pyöreässä säiliössä nesteen loiskinta on minimaalista.
Pumpun käyttö on täysin esteetöntä vaikka säiliö olisi sidottu ja kiinnitetty.
Tehdas takuu 10 vuotta säiliöille, tankkausvarusteille 1 vuosi.
Hyväksytty polttonesteiden varastointiin työmailla.
Tarkista aina paikkakunta kohtaisesti palo-/ympäristömääräykset paikallisilta viranomaisilta

Vakiovarustus :
* Trukilla nosto alta kahdelta puolelta, 2 nostolenkkiä  sivuilla (katso kuva) vakiona
* Riippulukolla lukittava tekninen tila jossa tankkaustarvikkeet ovat suojassa
* Ulkopinta maalattu ultramarin blue / sininen (RAL 5002) ja kansi kuumasinkitty. Omat säiliövärit tilauksesta
* Polttoaineen pintatason viisarimallinen mittari (ADR) on kaikissa malleissa vakiona
* Vakiona sulkuventtiili imuletkussa ja huohotin linjassa. Huohotin suojassa sivulla (kts.kuva)
* Räjähdyspaine testattu, ei tarvitse liekinestintä (Flame aarrester)
* Tankkauspistoolin pidike/teline vakiona kaikissa malleissa
* Saatavana käsipumppu (0.35 L/isku), 12V EX (50 L/min)  tai 230V EX (45 L/min) pumppusarjoilla

PZ300-EX

PZ24-EX

Brutto Mitat cm Kuiva
Tuoteno. Tuotekuvaus tilavuus L PxLxK paino kg Hinta € ALV 0%
97280 CONTY 250 L, TP-3 käsipumppu, 2.5m letku, manuaalipistooli 250 L ø80x127 90 1995,00
97285 CONTY 250 L, 12V EX, 4m letku, automaattipistooli 250 L ø80x127 90 2295,00
97286 CONTY 250 L, 230V EX, 4m letku, automaattipistooli 250 L ø80x127 90 2350,00
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PRIMA GAS BENSIINISÄILIÖT
Yksiseinämäinen säiliö bensiinin kuljetukseen ja työmaakäyttöön

Ammattikäyttöönkin sopiva korroosiovapaa kuumasinkitty malli täydellisin turvavarustein

CONTY-B 330

9

CONTY-B 330 TP-3 käsipumpulla

CONTY-B 330 EX 12 tai 230V 

CONTY-B 330, on sisä- ja ulkopinnoilta kuumasinkitty bensiinisäiliö.
Säiliön käyttöikä on kymmeniä vuosia, erittäin hyvä hinta/laatusuhde.
Yksiseinämäinen säiliö on kevyempi kuljettaa ja hieman edullisempi hankkia.
Jos säiliötä ei säilytetä työmaalla/maassa, kuljetukseen riittää yksiseinämäinen säiliö.
Säiliöt ovat tyyppihyväksyttyjä, mutta katsastusvapaita omaan käyttöön tankattaessa.
Bensiinin nk. VAK - kuljetuksen raja on 333 L, kun se dieselillä on 1000 L.
CONTY-B 330 säiliöt ovat pinottavissa myös täysinä.
Säiliön / pumpun käyttö on täysin esteetöntä vaikka se olisi sidottu ja kiinnitetty.
Tehdas takuu 10 vuotta säiliöille, tankkausvarusteilla 1 vuosi.
Hyväksytty polttonesteiden varastointiin työmailla.
Tarkista aina paikkakunta kohtaisesti palo-/ympäristömääräykset paikallisilta viranomaisilta.

Vakiovarusteet :
* Vakiopinnoite on kuumasinkitty, pinnoite min 55 µm (DIN EN ISO 1461). Tilattavissa myös ylimaalatulla pinnalla
* Trukilla nosto alta, nostettavissa joka suunnasta, 4 nostolenkkiä ja pinontakorvakkeet vakiona 
* Riippulukolla lukittava pumppukaappi / tekninen tila tankkaustarvikkeille ja yhteille. Kannessa kaasujouset
* Säiliöissä on 2 pultattua huoltoluukkua, joista puhdistus ja tarkastus on helppo suorittaa
* Vakiona sulkuventtiili imuletkussa ja huohotin linjassa (leimahduksen estimellä). 
* Polttoaineen pintatason viisarimallinen mittari (ADR) on kaikissa malleissa vakiona
* Maadoitus. Liekinestin (Flame arrester) vakiona joka mallissa
* Käsipumppu TP-3 tuotto 0.35 L/isku, 12V EX pumppu n.50 L/min, 230V EX pumppu n. 45 L/min
* Kaikki mallit ovat tehtaalla painetestattuja. Loiskeseinät ja tankkauspistoolin teline vakiona

Brutto Mitat cm Kuiva
Tuoteno. Tuotekuvaus tilavuus L PxLxK paino kg Hinta € ALV 0%
99073 CONTY-B 330 L, TP-3 käsipumppu, 2.5m letku, manuaalipistooli 330 L 80x80x95 110 2690,00
99255 CONTY-B 330 L, 12V EX pumppu, 4m letku, automaattipistooli 330 L 80x80x95 110 3050,00
99256 CONTY-B 330 L, 230V EX pumppu, 4m letku, automaattipistooli 330 L 80x80x95 110 3095,00

Tuoteno. Lisävarusteet tehdasasennettuna Hinta € ALV 0%
97149 Mekaaninen PZ300-ex virtausmittari bensiinille 20-120 L/min, 3-num. näyttö, 6-num. total, 1" liittimet 300,00
46026 Digitaalinen virtausmittari EZ 24-ex, virtausmäärät 7-120 L/min, 1" liittimet 305,00
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