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Farmtools – säiliöasiantuntijasi polttoöljyn varastointiin ja kuljetukseen.

FARMEX – peruskunnostusta    
jo 20 vuoden ajan  
Peruskunnostamme säiliösi alkuperäisellä FARMEX peruskunnos-
tusohjelmalla. Teemme työmme yli 40 vuoden säiliönvalmistuksen 
kokemuksella ja ammattitaidolla, mikä takaa laadukkaan ja turvalli-
sen lopputuloksen. FARMEX-peruskunnostusohjelma on Farmtools 
Oy:n kehittämä 10-kohdan tehdasmainen peruskunnostusohjelma. 

Kunnostamalla vanhan säiliösi FARMEX peruskunnostusohjelmalla 
varmistat, ettei säiliöstäsi pääse vuotamaan öljyä maaperään. Paran-
nat samalla tilasi kustannustehokkuutta, viihtyvyyttä ja turvallisuutta. 
Säästät samalla kertaa luontoa sekä pienennät öljylaskuasi.   

Mitä jos säiliösi vuotaa?  
Öljysäiliön vuotoa ei ole aina helppo huomata. Mikäli epäilet vanhan 
säiliösi kuntoa, niin silloin on aika ottaa meihin tai maatalouskauppi-
aaseesi yhteyttä. 

Farmarisäiliö ruostuu salakavalasti säiliön sisältä ja pohjalta. 
Lämpötilojen vaihtelun vuoksi säiliö hengittää koko ajan. Kun ilma 
lämpenee, säiliö ”puhaltaa” ilmaa ulos, vastaavasti illalla ilman viile-
tessä se imee sisäänsä kosteaa ja pölyistä ilmaa.  Ajan myötä säiliön 
pohjalle kertyy sekä kosteutta että epämääräistä moskaa. 

Pohjalle kertynyt moska ja lika voi kulkeutua polttonesteen mukana 
koneisiin aiheuttaen monia vaurioita ja haittoja.  

Säiliö tulee toimittaa peruskunnostukseen viipymättä, 
     kun • havaitsee maaperässä öljyä, 
 • säiliön hitsaussaumoihin tulee laikkuja 
 • tai säiliön ympäristössä haisee öljylle.

 

Ennen peruskunnostusta

Peruskunnostettu

Alkuperäinen ja turvallinen 
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Uusi pohjalevy hitsataan kuten 
uuden säiliön sauma

Pohja leikataan pois koko säiliön 
pituudelta.
Pohja leikataan pois koko säiliön Uusi pohjalevy hitsataan kutenSisäpuoli puhdistetaanSisäpuoli puhdistetaanSäiliön pohjalle kertynyttä moskaaSäiliön pohjalle kertynyttä moskaa

1.  Säiliö hiekkapuhalletaan

2.  Pohja leikataan pois koko säiliön pituudelta

3.  Sisäpuoli puhdistetaan imurilla ja sisäpuolen 
kunto katsastetaan 

4.  Uusi pohjalevy mankeloidaan oikealle säteelle, 
heftataan kiinni ja hitsataan kuten uuden säiliön 
sauma, ei teräslevyä toisen päälle

5.  Koeponnistaminen ja hitsussaumojen öljyn- 
pitävyyden varmistaminen

6.  Pinnan hionta ja kuumapesu

7.  Tarvittavien varusteiden ja lisävarusteiden 
kiinnitys

8.  Tasoitushionta maalausta varten

9.  Pohjamaalaus ja pintamaalaus

10.  Viimeistely ja laatutarkastus

Farmex-peruskunnostusohjelma suoritetaan TTK-
ohjeen 8/84/Y ja TUKES-ohjeiston mukaisesti. 

Ennen kunnostusta säiliö vastaanottotarkistetaan 
ja merkitään. Kunnostuksen jälkeen kunnostetun 
säiliön tiedot merkitään ja säilytetään huolellisesti.  

Asennamme säiliöön tarvitsemasi   
lisävarusteet 
Peruskunnostettaviin säiliöihin on saatavilla useita turvallisuutta 
ja tehokkuutta lisääviä varusteita: patentoitu lappovirtauksen estin, 
pumppukaappi (lukittava), polttonesteen korkeusmittari, käsipumppu 
varusteineen,  sähköpumppu, ylitäytön estin sekä valuma-allas. 

Lisätietoja internet sivuiltamme www.farmtools.fi ,    
kohdasta FARMEX-peruskunnostus.

Näin toimitat säiliön  
kunnostukseen  
Säiliön peruskunnostukseen tuominen on 
helppoa ja vaivatonta.  Säiliön voit viedä lä-
himpään maatalouskauppaasi, mistä nou-
damme säiliöt ja palautamme kunnostuk-
sen jälkeen.  

Ennen kuljetusta yleisillä teillä (asetus 
171/2009) tulee farmarisäiliön olla tyhjä ja 
puhdistettu; poista loput polttoaineesta 
pohjapropun kautta ja suihkuta sisäpuolelta 
vedellä puhtaaksi.  Poista pumppuvarustus. 

Kiinnitä säiliöön yhteystietosi ja tiedot tar-
vittavista lisävarusteista.

Kysy lisää maatalouskauppiaaltasi tai meiltä.
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Meiltä myös uudet 
FARMEX-säiliöt 
varastointiin ja 
kuljetukseen! 

Luota vain alkuperäiseen FARMEX peruskunnostusohjelmaan; ennalta 
ehkäisy on paras ja ehdottomasti varmin tapa välttää öljyvahinkoja!

Farmtools Oy on TUKES:in hyväksymä VAK-määräaikastarkastuslaitos, 
suoritamme myös IBC-pakkausten tarkastusta ja kunnostusta. 

Standardinmukainen 
säiliö ja valuma-allas

FARMEX valuma-allas pulttikiinnityksellä Päivityksen tarpeessa

Lukittava pumppukaappiYlitäytön estin Mittari ja automaatti-
pistooli

Polttonesteen 
korkeusmittari
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