CONTAINER
SERVICE
STATION

Posto de combustível móvel totalmente autônomo
Comissionamento em 2 horas
Construído de acordo com as normas europeias de segurança
Feito de acordo com as necessidades do cliente
Ref.

Descrição

SM002015

Posto de Combustível Móvel 20 'com tanque de 18.500L e bomba 40L/min

SM002040

Posto de Combustível Móvel 40 com tanque de 44.000L e bomba de 40L/min

SG000010

Equipamentos para a gasolina (ligação ao terra, Instalação elétrica à prova de explosão ATEX, recuperação de vapor Fase I)

CDC02200

Compartimento completo do tanque, com bomba dupla, tubos e válvulas

UP000500

Bomba para descarga (500L/min) com tubulação e válvula.

SSB00080

Bomba para as vendas de 80L/min

SSB00130

Bomba para as vendas de 130L/ min

SSM00010

Gerador à Diesel com isolamento acústico
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Especificações:
 Gabinete feito de um Container 20 ISO 'ou 40' High Cube. Equipado com aberturas de ventilação e escotilha de acesso pelo telhado,
bacia de retenção, com piso antiderrapante.
 Tanque de parede dupla, testado e certificado segundo a Norma Europeia EN12285-2 Classe A, com detector de vazamento.
 Tubulação de aço, soldada e testada.
 Linha de sucção 1.1 / 2 ", equipado com filtro, válvula anti sifão e válvula de corte
 Linha de reenchimento 3 ", com conexão Camlok, tubo de imersão e válvula anti transbordamento.
 Linha de ventilação 2 com terminal de respiro.
 Indicador de Nível, vara de medição e tabela de calibração
 Bomba TOKHEIM válida para venda
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