
Tlaková cisterna na potraviny

Rok: 2016

Objem: 32.000 - 12.000+7.000+13.000

Váha: 6.660kg

Najeto:

Barva: černá

Cena:

Popis:

OBJ: č.:32-33-34Model: BLACK-PRESS-32-3K-INOXObjem: 32.000 ltr , 3 komory: 12.000 + 7.000 +

13.000Hmotnost: 6.600 kgVIN: ZLK3CS380FS00____

Výbava:

Specifikace nástavby, cisterny: výrobce GRAPARPovrch: LEŠTĚNÁ NEREZ INOX Materiál: potravinová

nerez AISI 304Tlaková konstrukce: provozní 2,0 bar, testovací 2,6 barVnitřní prostor cisterny zrcadlově

leštěný !!! Izolace: norma ATP V2A s certifikací (K=0,481 W/m2K), lisovaný Polyurethan Barva: přední a

zadní dno (čelo) černé RAL:9004CIP-Centrální vymývání 2+1+2 s napojením DN 50 vzadu

vpravoPodpůrné tlakování v kombinaci s vymýváním s napojením vpředu pravo.3 x horní plnící poklopy

DN 450 v nerez schránkách (dómech)3 x horní přetlakové a podtlakové ventily na poklopech 3 x podlahový

ventil DN 100 s ovládáním z horní plošiny1 x výpust centrální DN 100 svedena do zadní skříňky 1 x izolace

centrální výpusti, obal nerez  1 x koncový pákový klapkový ventil DN 100 Euro v zadní nerez skříni nad

nárazníkem 1 x zadní nerez skříň pro výpust s křídlovým uzavíráním1 x nerez tubus na hadici O150 mm, d

6 m, 2 držákyHorní obslužná plošina z hliníku se sklápěcím zábradlím vlevoZadní světla led na zadním

dnu cisterny !!!!Žebřík sklápěcí nerez vzadu vlevo
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Podvozek: TECNOKAR OCELBarva rámu: černá RAL:7021Elektroinstalace a brzdová soustava:

WABCOABS/EBS 2 x 7, 1 x 15 pólová zásuvka, osvětlení dle norem EU 3 x nápravy BPW ECO-plus ET

120, kotoučové brzdy kol 430 mm 1 x zvedací náprava automat6 x alu disky kol 22,5, značka dle skladových

zásob6 x pneu, 385/65 R 22,5 značka dle skaldových zásob1 x držák rezervního kola s navijákem1 x

rezervní kolo na ocel disku 385/65 R 22,5Certifikáty: COC-EU

Historie:

Export: D, Engl, CZ: +420777883338Export: RUS, RO, MD: +420774772213 ValentinExport: PL: +420 776

582 451 RomanExport: H: +421 905 202 603 Ing. KarasATC-BG: Sofia: +359886975339 MirekATC-Italia:

Bari: +390802140596 GabrielaATC-Bahrain: +97336965184 Lena 
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