
• Ονομαστική Χωρητικότητα: 3.300 Λίτρα
• Διαστάσεις: 1.125 x 2.350 x 1.800Υ χιλ
• Βάρος άδειο: 320 kg
• Δευτερεύων Εξωτερικό τεπόζιτο με 
   δυνατότητα συγκράτησης 100% του 
   περιεχομένου
• Ηλεκτρικός πίνακας.
• Κόφτης αντλίας ελάχιστης στάθμης
• Ανιχνευτής Διαρροής
• Καπάκι πλήρωσης ασφαλείας 2”
• Οπή εξαερισμού 1”1/2 με μπρούτζινο 
   πλέγμα φλογοπαγίδα
• Βαλβίδα προστασίας υπερπλήρωσης
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ΤΕΠΟΖΙΤΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  
ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΕΞΟΧΙΚΑ

Χαρακτηριστικά Η νέα λύση της ES για την αποθήκευση και των ανεφοδιασμό μεγάλων πο-
σοτήτων καυσίμου, χάρη στην υψηλής απόδοσης δεξαμενή πολυαιθυλενίου.

Έχει σχεδιαστεί για χωρητικότητα 3300 λίτρων, με τρόπο που εξασφαλίζει την 
συμπαγή και ανθεκτική επιφάνεια των υλικών της και με στόχο να προσφέρει 
μια ασφαλή λύση plug-in για το χειρισμό του καυσίμου.

Με εκτονωτές αερίων και κλειστούς μεντεσέδες για την κάλυψη και την προ-
στασία του χώρου καυσίμων που διαθέτει μια ολοκληρωμένη μονάδα μετα-
φοράς με ηλεκτρικό πίνακα, ηλεκτρική αντλία, μετρητή καυσίμων,σωλήνα 
μέχρι 15 μέτρα με εκτυλίτρια, αυτόματο ακροφύσιο, ένδειξη στάθμης, οπή 
πλήρωσης και βαλβίδες ασφαλείας. Διαθετεί εσοχές σε όλες τις πλευρές για 
εύκολη μετακίνηση με περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα και το σχήμα της 
είναι μελετημένο (μειωμένος όγκος) ώστε να στοιβάζεται και να ελαχιστοποιεί 
το κόστος μεταφοράς.

Τα ένθετα είναι από αλουμίνιο ή συμβατό με το καύσιμο ντίζελ υλικό.



Μέλος Ελληνικό-Ιταλικού Επιμελητηρίου
Αντιπρόσωποι Ελλάδας και Κύπρου

Τηλ.: 2106823300
6971892449 & 6971892442

www.triads.gr

Διαμόρφωση 1
• Ηλεκ. Αντλια Devil 55, Ρυθμού ροής 
   50 Λ/λεπτό
• 5μ Σωλήνας Ανεφοδιασμού
• Μηχανικός Μετρητής Ροής
• Αυτόματο ακροφύσιο A60
• Μηχανικός μετρητής στάθμης
• Επιλογή: Εκτυλίτρια Ελατηρίου
• Επιλογή : Emilprobe®
• Επιλογή : Δείκτης Στάθμης Digimag

Διαμόρφωση 2
• Ηλεκ. Αντλία Devil 70, Ρυθμού Ροής
   70 Λ/λεπτό
• 5μ Σωλήνας Ανεφοδιασμού
• Μηχανικός Μετρητής Ροής
• Αυτόματο ακροφύσιο A80
• Μηχανικός μετρητής στάθμης
• Επιλογή: Εκτυλίτρια Ελατηρίου
• Επιλογή : Emilprobe®
• Επιλογή :Δείκτης Στάθμης Digimag

Διαμόρφωση 3
• ΜΟΝΤΕΛO GE (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ)
• Μηχανικός μετρητής στάθμης
• Ταχυσύνδεσμος 3/4”
• Επιλογή: Emilprobe®
• Δείκτης Στάθμης Digimag

Διαμόρφωση 4
• Ηλεκ. Αντλία DPUMP 12 Ρυθμού  
   Ροής 60 Λ/λεπτό
• 5m σωλήνας τροφοδοσίας
• Μηχανικός μετρητής ροής
• Αυτόματο ακροφύσιο A80
• Μηχανικός μετρητής στάθμης

Tεπόζιτο με όλα τα αξεσουάρ τοποθετημένα

Καπάκι πλήρωσης 2’’και εκτυλίτρια σωλήνα ελατηρίου. Λεπτομέρεια κλειδαριών ασφαλέιας καλύματος.

Emilprobe® σύστημα συναγερμού, μηχανικός  
μετρητής ροής αριστερά , ταχυσύνδεσμοι  
για το μοντέλο GE

Δείκτης διαρροής

Τοπικός αντιπρόσωπος

4 διαθέσιμα μοντέλα


