
155Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

inhoud (l) maten (LxBxH) (mm) gewicht gelakt / verz. (kg)
MO 800 800 1200 x 1000 x 1635 251 / 276

§  UN-GOEDKEURINGEN
 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

 inhoud (l) maten (LxBxH) (mm) stapelbaar gewicht gelakt / verz. (kg)
MW 800 800 1285 x 1015 x 1310 3-voudig 271 / 286

§  UN-GOEDKEURINGEN
 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

MOBICONT TYPE MO 800
Mobiel olieverzorging voor intern gebruik, 
toegelaten voor opslag en transport

 � stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal 
als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume 
inclusief lekkagepeilstok

 � robuuste, verwisselbare PE binnentank met schroef-
deksel Ø 215 mm

 � lekbak

 � opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en stapelaar 

Opties
 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide  

Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met 
vergrendeling – bouwhoogte 225 mm(1)  gesloten slanghaspel inclusief 8 m slang DN 13 

(2)  elektrische pomp 230 V, kabel met stekker, inclusief 
zuigslang

(3)  vulstandmeter voor opslag

(4)  vulstop 2“

(5)  handdoorloopteller

(6)  be- en ontluchtingsventiel 1“

(7)  afsluithendel 1“

MOBICONT TYPE MW 800

MW als “communicerend systeem“

Speciale uitvoeringen leverbaar

Voor de voorziening van heteluchtkachels met 
stookolie voor binnen en buiten

 � stabiele, conische buitencontainer van 3 mm 
plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak 
met 100 % opvangvolume, inclusief lekkage-
peilstok

 � vervangbare polyethyleen (PE)-binnentank

 � vul-/afnamedeksel met 2 x 2“,  1 x 1/2"  en 1 x ¾“ 
binnendraad

 � opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan

 � afsluitbaar verzinkt deksel als bakafdichting met 
stapelhoeken en dekselsteun

 � vierkant- of cilinderslot

 
Opties

 � tankverwarming met goedkeuring van keuringsin-
statie “TÜV Duitsland”

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide  
Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met 
vergrendeling – bouwhoogte 220 mm

 � vul- en afnamedeksel met armaturen b.v.

(1) vulstop

(2) tankverwarming

(3) "Euroflex" 3 - tankarmatuur

(4) anti-overhevelingsventiel

(5) be- en ontluchtingsventiel
(6) vulstandmeter


