VerHuur & VerKooP
SERVICE 24/7
Stroomgroepen | Noodstroominstallaties | Verdeelkasten en bekabeling | Mobiele verlichting en verwarming
Compressoren | Waterpompen | Mobiele werftanks

mobile energy solutions

STERkE EN uITERST bETROuwbARE
dubbELwANdIgE wERfTANk 1000L

MAg VOL OVER dE wEg VERVOERd wORdEN
zóNdER AdR-RIjbEwIjS”
Productbeschrijving:
Dubbelwandige werftank vervaardigt uit hoogwaardig dik plaatstaal
(3 & 4 mm).
De door kokerprofielen versterkte hoeken garanderen een
supersterke constructie die elke werfsituatie aankan.
Een compact ontwerp zorgt voor een multifunctionele inzetbaarheid
van onze tanks (ook in stedelijke gebieden).
De tanks kunnen eveneens gestapeld worden wat belangrijke
ruimtebesparing betekend bij vervoer en plaatsing.
Ook aan uw veiligheid werd gedacht. Het hydraulisch te openen
deksel is afsluitbaar waardoor diefstal uitgesloten wordt.
-

Voor gebruik met stookolie, dieselolie kerosine en water

-

110% ingekuipt volgens de geldende milieuvoorschriften

-

Zware constructie met zijdelingse verstevigingen

-

Compact en stapelbaar

-

Ergonomische vorm die zorgt voor een betere stabiliteit

-

Afsluitbaar luik met hydraulische armen

-

Uitgerust met brandstofmeter, overdrukventiel en automatische
ontluchting

-

6 aansluitingen voor het koppelen van 3 aanzuig- en 3 retourleidingen

-

Aanzuig en retourleiding 5 m met snelkoppelingen voor aansluiting op
bouwplaatsmachines

-

Bi-directionele heftrucksleuven en 4 hijsogen voor een gemakkelijke
manipulatie

-

Volledig gezandstraald tot SA2,5 en gelakt met 2 lagen
2-component polyurethaanlak

1306mm

Specificaties:

Opties:
-

Handpomp
Elektrische pomp op 12, 24 of 230 volt

1261mm

Toepassingen:
-

Koppeling aan bouwplaatsmachines (stroomgroep) wat de autonomie
zonder tanken verhoogd. Hierdoor dient minder getankt te worden wat de
transport –en vulkosten aanzienlijk vermindert. Bovendien kan de brandstof
in grotere hoeveelheden aangekocht worden waardoor u minder betaalt
per liter.

-

Brandstofvoorziening op de werf voor het tanken van bouwplaatsmachines
(kranen, bulldozers…)

-

Watervoorziening op de werf voor het voeden van mortelsilo’s, werfketen,
toiletunits…

Technische informatie:
-

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Capaciteit:
Gewicht (leeg)
Gewicht (vol)
Vulhals

1261mm
1261mm
1306mm
1000 liter
470kg
1320kg
2” & 3” BSP

1261mm
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VerHuur & VerKooP
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mobile energy solutions

STERkE EN uITERST bETROuwbARE
dubbELwANdIgE wERfTANk 2000L
Productbeschrijving:
Dubbelwandige werftank vervaardigt uit hoogwaardig dik plaatstaal
(3 & 4 mm).
De door kokerprofielen versterkte hoeken garanderen een
supersterke constructie die elke werfsituatie aankan.
Een compact ontwerp zorgt voor een multifunctionele inzetbaarheid
van onze tanks (ook in stedelijke gebieden).
De tanks kunnen eveneens gestapeld worden wat belangrijke
ruimtebesparing betekend bij vervoer en plaatsing.
Ook aan uw veiligheid werd gedacht. Het hydraulisch te openen
deksel is afsluitbaar waardoor diefstal uitgesloten wordt.

Specificaties:
-

Voor gebruik met stookolie, dieselolie kerosine en water

-

110% ingekuipt volgens de geldende milieuvoorschriften

-

Zware constructie met zijdelingse verstevigingen

-

Compact en stapelbaar

-

Ergonomische vorm die zorgt voor een betere stabiliteit

-

Afsluitbaar luik met hydraulische armen

-

Uitgerust met brandstofmeter, overdrukventiel en automatische
ontluchting

-

6 aansluitingen voor het koppelen van 3 aanzuig- en 3 retourleidingen

-

Aanzuig en retourleiding 5 m met snelkoppelingen voor aansluiting op
bouwplaatsmachines

-

Bi-directionele heftrucksleuven en 4 hijsogen voor een gemakkelijke
manipulatie

-

Volledig gezandstraald tot SA2,5 en gelakt met 2 lagen
2-component polyurethaanlak

Opties:
-

1261mm

Handpomp
Elektrische pomp op 12, 24 of 230 volt

-

Koppeling aan bouwplaatsmachines (stroomgroep)
wat de autonomie zonder tanken verhoogd. Hierdoor
dient minder getankt te worden wat de transport –
en vulkosten aanzienlijk vermindert. Bovendien kan
de brandstof in grotere hoeveelheden aangekocht
worden waardoor u minder betaalt per liter.

-

Brandstofvoorziening op de werf voor het tanken
van bouwplaatsmachines (kranen, bulldozers…)

-

Watervoorziening op de werf voor het voeden van
mortelsilo’s, werfketen, toiletunits…

1311mm

Toepassingen:

Technische informatie:
-

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Capaciteit:
Gewicht (leeg)
Gewicht (vol)
Vulhals

2315mm
1261mm
1311mm
2000 liter
725kg
2425kg
2” & 3” BSP

2315mm

INTERMETAL MOTOR N.V. | Wielsbeeksestraat 50A - 8710 Wielsbeke-Ooigem
Tel: +32 (0) 56 66 62 93 | Fax: +32 (0) 56 66 78 62 | www.intermetal-motor.com | info@intermetal-motor.com

VerHuur & VerKooP
SERVICE 24/7
Stroomgroepen | Noodstroominstallaties | Verdeelkasten en bekabeling | Mobiele verlichting en verwarming
Compressoren | Waterpompen | Mobiele werftanks

mobile energy solutions

STERkE EN uITERST bETROuwbARE
dubbELwANdIgE wERfTANk 3000L
Productbeschrijving:
Dubbelwandige werftank vervaardigt uit hoogwaardig dik plaatstaal
(3 & 4 mm).
De door kokerprofielen versterkte hoeken garanderen een
supersterke constructie die elke werfsituatie aankan.
Een compact ontwerp zorgt voor een multifunctionele inzetbaarheid
van onze tanks (ook in stedelijke gebieden).
De tanks kunnen eveneens gestapeld worden wat belangrijke
ruimtebesparing betekend bij vervoer en plaatsing.
Ook aan uw veiligheid werd gedacht. Het hydraulisch te openen
deksel is afsluitbaar waardoor diefstal uitgesloten wordt.

Specificaties:
-

Voor gebruik met stookolie, dieselolie kerosine en water

-

110% ingekuipt volgens de geldende milieuvoorschriften

-

Zware constructie met zijdelingse verstevigingen

-

Compact en stapelbaar

-

Ergonomische vorm die zorgt voor een betere stabiliteit

-

Afsluitbaar luik met hydraulische armen

-

Uitgerust met brandstofmeter, overdrukventiel en automatische
ontluchting

-

6 aansluitingen voor het koppelen van 3 aanzuig- en 3 retourleidingen

-

Aanzuig en retourleiding 5 m met snelkoppelingen voor aansluiting op
bouwplaatsmachines

-

Bi-directionele heftrucksleuven en 4 hijsogen voor een gemakkelijke
manipulatie

-

Volledig gezandstraald tot SA2,5 en gelakt met 2 lagen
2-component polyurethaanlak

Opties:
-

1600mm

Handpomp
Elektrische pomp op 12, 24 of 230 volt

-

Koppeling aan bouwplaatsmachines (stroomgroep)
wat de autonomie zonder tanken verhoogd. Hierdoor
dient minder getankt te worden wat de transport –
en vulkosten aanzienlijk vermindert. Bovendien kan
de brandstof in grotere hoeveelheden aangekocht
worden waardoor u minder betaalt per liter.

-

Brandstofvoorziening op de werf voor het tanken
van bouwplaatsmachines (kranen, bulldozers…)

-

Watervoorziening op de werf voor het voeden van
mortelsilo’s, werfketen, toiletunits…

1311mm

Toepassingen:

Technische informatie:
-

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Capaciteit:
Gewicht (leeg)
Gewicht (vol)
Vulhals

2315mm
1600mm
1311mm
3000 liter
860kg
3410kg
2” & 3” BSP

2315mm
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