
Sestava v provedení EG  nevy�aduje vnìjší napojení na spodní vypouštìcí
otvor ekokontejneru (ten zùstává uzavøený navíc jištìný šroubovacím
uzávìrem s tìsnìním) a tím je vylouèen únik skladovaného média

výdejní hadice 4 a� 8 m
manuální nebo automatická výdejní pistole
mo�nost instalace rozšiøující sady pro zapojení
kontejnerù do baterie

Doplòky:

Objem: 1000 l

Hmotnost:
kontejner 65 kg,
s èerpadlem 75 a� 85 kg dle typu výdejního èerpadla

Technické parametry:

kontejner:

èerpadlo:

Pøíplatek

ceny bez DPH

automatická pistole (pro MN a ELTO) 1.290,-
pøíplatek za hadici délky 6 m 1.260,-
pøíplatek za hadici délky 8 m 1.660,-
propojovací armatura (vrchem!) 1.680,-
zpìtný ventil do sání 380,-
elektronický prùtokomìr  3.200,-

Dle ÈSN 650201 by mìl být kontejner pro skladování PHM a olejù
vybaven havarijní záchytnou nádr�í na pøípadný 100% únik PHM
resp. oleje
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Typ: 1000 UN – kontejner pro hoølaviny II. a III.tøídy nebezpeènosti
Vyhovuje ÈSN 650201, 332031 ADR pro pøepravu nebezpeèných látek

Kontejner na pøevoz a skladování motorové nafty, extralehkého topného oleje,
motorových, pøevodových, mazacích a technických olejù

Vnitøní obal: materiál PE, stupnice po 100 litrech
Vnìjší obal: pevná møí�ová konstrukce z pozinkovaných nebo lakovaných
ocelových trubek, dno zásobníku a paleta s odvodnìním z plastu nebo z pozinkovaného
ocelového plechu
mo�nost instalace rozšiøující sady a jednotlivé kontejnery zapojit do baterie

prùtokomìr:
mechanický s tøímístným nulovacím poèitadlem
a šestimístným registrem
pøesnost 1% pøi plném prùtoku
za pøíplatek elektronický prùtokomìr s vyšší pøesností
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