TURVATANKKI
-polttoainesäiliöt

Kehitetty turvalliseen polttoaineen käsittelyyn

TURVATANKKI
-polttoainesäiliöt

IBC-SÄILIÖT
polttoaineen
kuljetukseen ja
varastointiin

Nostokahvallinen,600-litrainen
IBC-säiliö varustettuna
yhteiden suojakaapilla.

Turvatankki IBC on säiliösarja polttoaineen
kuljettamiseen maantie-, rautatie- ja
vesiliikenteessä. Säiliöt soveltuvat dieselille
ja polttoöljylle ja ne ovat UN-hyväksyttyjä,
metallisia IBC-suurpakkauksia
ns. IBC-säiliöitä. Turvatankki IBCsäiliöillä on myös hyväksyntä em.
polttoaineiden varastointiin Suomessa.
IBC-säiliöt ovat tarkoitettuja ensisijaisesti
käyttöön, jossa polttoainetta säiliöineen
on siirrettävä työkohteesta toiseen,
esimerkkinä metsähakkuu- ja
maansiirtotyömaat. Näiden säiliöiden
varastointihyväksyntä mahdollistaa
polttoaineen varastoimisen työmaalla.

IBC-säiliön perusvarustuksena
Kamlock 2”-täyttöyhde,ilma-ja
ylipaineventtiili sekä 1” imuyhde
kätevästi tarkastusluukun kannessa.

Säiliömallisto kattaa tuotteet metsäja maansiirtourakointiin sekä säiliöt
teollisuuden eri tarpeisiin.
Turvatankki-polttoainesäiliöiden
vakiotilavuudet ovat 600,1000,2000 ja
3000 litraa, erikoistilavuudet ovat myös
mahdollisia. Huomioitavaa on, että
polttoaineen kuljetuksessa on suurin
tilavuus 1000 litraa kuljetusyksikköä
kohden, joka on vapaarajan puitteissa.
Vapaaraja vapauttaa kuljettajan
ADR-perusajolupavaatimuksesta.

Imuyhteen tai sähkötoimisen
tankkauspumpun tilalle voidaan
valita kaksitoiminen käsipumppu.
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-polttoainesäiliöt

Turvatankit ovat varustettavissa monipuolisesti. Sitomista, nostoa
ja siirtoa varten on valinnaisena nostokorvakkeet, nostokahva tai
trukkikotelot. Tankkaukseen imuyhde, käsipumppu tai sähköpumppu.
Tankkausseurantaan määrämittari ja jäävän polttoineen määrämittari.
Lisäksi on valittavissa mm. ylitäytön estin, tankkauspistooli,
loiskelevy (vakio 600 ja 1000 l), suojakaappi tai -kotelo.

Jokainen Turvatankki
on saatavana myös
kiinteällä valumaaltaalla. Valumaallas kattaa 100%
säiliötilavuuden.

Turvatankki kiinteällä valuma-altaalla.

Tekniset tiedot
Tyyppi 31A
Metallinen IBC-suurpakkaus
Ainevahvuudet:
Säiliön ainevahvuudet näkyvät alla olevassa taulukossa. Valuma-altaan vaipan ainevahvuus on 3 mm.
Huoltoluukun koot:
• Halkaisija 200 mm 500 – 1000L
• Halkaisija 500 mm 2000 – 3000L
Tilavuus
L

Halkaisija
mm

Säiliön paino
kg

Pituus mm

600
1000
2000
3000

800
1000
1165
1165

141
190
400
517

1340
1340
2140
3140

Ainevahvuus
mm
4
4
5
5

Tarkastusluukun
halkaisija mm

Valuma-altaan mitat
mm

Valuma-altaan
paino kg

200
200
500
500

1450x800x600
1450x1000x950
2200x1165x1000
3240x1165x1000

62
107
230
310

Säiliöpainot ovat perussäiliölle, kunkin säiliön todellinen paino on varusteista riippuvainen.
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TURVATANKKI
-PANKKASÄILIÖ, IBC
Turvatankki-pankkasäiliö on
UN-hyväksytty, metallinen
IBC-suurpakkaus diesel- ja
polttoöljyn kuljettamiseen ja
varastoimiseen Suomessa.
Pankkasäiliö on
suunniteltu ensisijaisesti
metsäkonekäyttöön,
kuljetettavaksi
kuormatraktorin mukana
työmaille. Pankkasäiliön
tilavuus 1000 litraa on
suurin mahdollinen
polttoaineen kuljetusmäärä ns. vapaarajan puitteissa.
Tällöin kuljettaja ei tarvitse ADR-perusajolupaa.
Kuljetuksen ajaksi pankkasäiliö lasketaan kuormatraktorin pankkojen
päälle, karikkatuki karikkatappien ulkopuolelle. Näin varmistetaan
turvallinen polttoaineen kuljetus. Säiliömallin sijoitus helpottaa koneen
siirtoja vapauttamalla kuormatilan nosturin kuljetusasentoon. Säiliön
jalkaosan reiät ovat kätevät kiinnityspisteet esim. kuormansidontaliinoille
estämään säiliön eteen- ja taaksepäin liukuminen.
Pitkän karikkatuen ansiosta koneen karikoiden keskinäinen väli voi
vaihdella paljon. Tuki on pulttikiinnitteinen ja säädettävissä kahteen
etäisyyteen säiliön kylkeen nähden. Tarvittaessa karikkatuki voidaan
poistaa kokonaan, jolloin säiliö toimii normaalina polttoainesäiliönä.
Karikkatukeen ei kohdistu kuormatilassa pitkittäisiä voimia, koska
säiliön poikittaisjalat estävät törmäämisen karikkatuen kiinnityskaariin.
Säiliön pohjan korkeat, lähelle toisiaan sijoitetut pitkittäispalkit
mahdollistavat säiliön kuljettamisen eri pankkamalleissa.
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Työmaalla säilytettäessä säiliö seisoo
tukevasti, koska järeät poikittaisjalakset
ovat puoleltaan 50 mm ulompana kuin
säiliön kylki. Jalkaosan pitkittäispalkit
suojaavat säiliön pohjan mahdollisilta
maakosketuksilta.

Kaikki säiliön yhteet sijaitsevat
tarkastusluukun kannessa.
Tarkastusluukku on sijoitettu
keskelle tilavaa, lukittavaa
suojakaappia. Kaapissa
olevaan imuyhteeseen voidaan
asentaa sähkötoiminen
polttoainepumppu
tankkausletkuineen tai
vaihtoehtoisesti pikaliitin mikäli
pumppu sijaitsee koneessa.

TURVATANKKI
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Nostokahva on tasapainotettu
säiliön keskelle. Nostokahvan
yhteydessä on nostokorvakkeet
kettinkinostoa varten ja
vaihtoehtoiset reiät säiliön
sitomiseen kuljetuksen
ajaksi. Loiskelevy säiliön
sisällä keskellä vähentää
kuljetuksen aikaista
polttoaineen liikettä säiliössä.

Turvatankki- pankkasäiliön tekniset tiedot:
• sidontapisteet nostokahvassa ja jalaksissa
• loiskelevy
Mitat mm

Suojatut yhteet suojakaapissa:
• täyttöyhde 2” Kamlock
• ilmaventtiili
• ylipaineventtiili
• imuyhde 1”
• sisäkierreyhde 1/2” esim. ylitäytön estimelle
• miesluukku

195

0

160 tai 210

∅ 800

Lisävarusteet:
• sähköpumppu
• tankkausliitin
• tankkausletku
• tankkauspistooli
• ylitäytön estin

450 x 450

900

Tilavuus 1000 l

600

1570

Paino 430 kg

2100

255

VARASTOSÄILIÖT
polttoaineen
varastointiin
Toimitamme myös asiakastarpeisiin
soveltuvia varastosäiliöitä. Varastosäiliö
ei ole IBC-säiliö, joten sitä ei ole tehty
polttoaineen kuljetukseen ja sillä ei
myöskään ole jälkitarkastusvelvoitetta.
Varastosäiliö on tehty nimensä
mukaisesti polttoaineiden varastointiin.
Tyypillisiä kohteita varastosäiliöiden
sijoituspaikoiksi ovat maatilat,
teollisuuslaitokset ja koneyrittäjien pihat.
Kaikki yli 450-litraiset säiliöt tehdään
säädösten ja standardien mukaan.
Varastosäiliö voidaan varustaa vastaavasti
kuten IBC-säiliöt. Myös 100% valumaallas on mahdollinen lisävaruste joka
kiinteänä tai pulttikiinnitteisenä. Paikallaan
säilytettävään säiliöön suositellaan
pulttikiinnitteinen, jolloin säiliön vaipan
kunto on helposti tarkistettavissa.
Normaalisti varastosäiliön pumppu
on mittarilla varustettu 12V, 24V tai
220V sähköpumppu, käsikäyttöinen
pumppu on myös vaihtoehtona.

Valuma-altaallinen varastosäiliö
varustettuna sähkötoimisella,
tankkausmäärän mittaavalla
220V-pumpulla, alla trukkikotelot.

Esimerkkivarustus varastosäiliöön;
ilmaventtiili, jäävän polttoaineen
mittari, ylitäytön estin ja 2”
Kamlock-täyttöyhde.

HÄMEENLINNA
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Kiltintie 13
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puh. 03-644 0400
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puh. 014-338 8700
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Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@metsatyo.fi
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