PROMEX IBC-säiliöt
PROMEX on erityisesti urakointi- ja työmaakäyttöön
suunniteltu tuotevalikoima. PROMEX on Farmtools
Oy:n rekisteröimä tuotemerkki.

Miksi PROMEX kuljetussäiliöt?
PROMEX tarjoaa monipuoliset ratkaisut polttoöljyn kuljetukseen
sekä varastointiin työmaalla. Kartoitamme sinun tarpeisiisi
soveltuvat ratkaisut, jotta polttoöljyn kuljetus on joustavaa
ja tehokasta sekä tieliikennelain mukaista. Säiliöt voidaan
varustella asiakkaan tarpeiden mukaan.
Kaikki PROMEX IBC – säiliöt on varustettu tukevalla ja todella
laadukkaalla FARMEX valuma-allas ja siivekkeet ratkaisulla.
FARMEX valuma-allas on markkinoiden paras allasratkaisu, se on
pitkäikäinen ja kestävä, se on helppo huoltaa ja sen pystyy
korjata vaurioiden sattuessa. Pidemmän käyttöaikansa vuoksi
FARMEX valuma-allas on kannattava säiliöinvestointi.
Kaikki valmistamamme PROMEX IBC – säiliöt ovat VTT:n
hyväksymiä ja ne luovutetaan ensitarkastettuina sekä
varustettuna asianmukaisin dokumentein. Farmtools Oy on
TUKESin
hyväksymä
määräaikaistarkastuslaitos.http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/t
arkastuslaitokset/#VAK.

UUTUUS – Huomioithan, että PROMEX
säiliöissä on uusi väri, lue lisää
blogistamme >>

Tekniset tiedot

PROMEX soveltuvuus
PROMEX IBC – säiliöt on hyväksytty polttoöljyn kuljettamiseen
yleisellä tiellä sekä varastointiin myös pohjavesialueilla.
PROMEX IBC säiliöt soveltuvat joustavasti kaikkiin
kuljetustarpeisiin, ADR lupa tarvitaan kun säiliötilavuus
ylittää 1000 L.
PROMEX IBC Mallit: PROMEX-10 alle 1000L, PROMEX-20 alle
2000L ja PROMEX-30 alle 3000L.
Kattavasti varustellut säiliöt, PROMEX IBC säiliöissä
aina vakiovarusteena:
3″ camlock-täyttö
Imuputki
Sulkuventtiili
Ylitäytön estin
Ylipaineventtiili
Kaikki yhteet tukevan, lukittavan suojakannen alla
PROMEX valuma-allas
Loiskelevy/t aina vakiona

Mahdollisuus varustella akkupumpulla /
pikaliittimellä.
Valuma-altaallinen, tukeva ja kestävä
Myös pohjavesialueilla varastointiin
Voi siirtää joustavasti työmaiden välillä
VTT:n hyväksymät IBC säiliöt

Luovutetaan aina ensitarkastettuina ja asianmukaisin
dokumentein
VAK – määräaikaistarkastukseen säiliö tulee toimittaa
2,5 vuoden välein
PROMEX muovisäiliöt 220L ja 440L sekä PROMEX teräskorit
täydentävät PROMEX säiliövalikoimaa. Muovisäiliöt ovat näppärä
lisä polttoaineen kuljetustarpeisiin.
220L keltainen säiliö, 12 v pumppu, paino tyhjänä 24 kg
440L keltainen säiliö, lukittava kansi, 12 V tai 24 V
pumppu, paino tyhjänä 52 kg
Teräskorit muovisäiliöille, 220L ja 440 L säiliöille
muovisäiliön nosto myös säiliön yläpuolelta
ammattikäyttöön tarkoitettu
suojaa muovisäiliötä kolhuilta
voi nostaa säiliön teräskorissa myös kiviseen tai
epätasaiseen maastoon
edullinen tapa pidentään muovisäiliön käyttöikää
Farmex tuotteiden soveltuvuus malleittain

Katso lisää tietoja polttoöljyn varastoinnista
TUKES -tiedotteista.

