UNIDADE AUTÓNOMA – MOBIMASTER

Desenhado para a armazenagem segura e eficiente de combustíveis da classe “C” (com ponto de ebulição
superior a 55º C como o gasóleo), em camiões, carrinhas e outros veículos, sem contaminação nem derrames.

Fabricado em polietileno de alta densidade, robusto, com laterais resistentes contra danos acidentais. Estabilizado
contra os raios UV e a agentes atmosféricos. Não apodrece, nem oxida, inclusive em condições mais extremas.
Fácil instalação. Fácil uso, seguro e limpo. Porta de acesso com fechadura de segurança, ficando todo o
equipamento fechado após utilização.
Modelo

Capacidade

Comprimento

Fundo

Altura

MF 125
MF 200
MF 300
MB 450

125 litros
200 litros
300 litros
450 litros

1002 mm
1010 mm
997 mm
1200 mm

654 mm
654 mm
654 mm
800 mm

369 mm
534 mm
703 mm
900 mm

Peso (vazio)
33 Kg
36 Kg
41 Kg
56 Kg
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A unidade é válida para transporte, e tem uma garantia de 5 anos para o depósito, 3
anos para a bomba e de 1 ano para os restantes acessórios. O período médio de vida é
de 20 anos, sendo 100% reciclável ao fim da mesma.

Características do equipamento:











Tanque com uma espessura de parede superior a 7 mm de polietileno de alta densidade.
Tampa de protecção em polietileno com fechadura para controlo de acesso.
Bomba de 35 LPM.
Medidor de nível de volume por sistema de bóia.
Mangueira resistente com 4 metros.
Pistola automática.
Sistema de fixação à viatura.
Garantia de fabrico de 5 anos.
Período médio de vida superior a 20 anos.
Contador de litros digital.

O

Principais vantagens:






Dimensões reduzidas para a sua capacidade.
O mais leve do mercado.
O único que não oxida
Destrocedores de mangueira.
Todo o equipamento completamente fechado à chave.

MF 125

MF 200

MF 300

MB 450
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O EQUIPAMENTO PODE DIFERIR DEPENDENDO DA OPÇÃO DO TANQUE ADQUIRIDO

