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Levering og montage
Miditank udføres af 2 elementer med kun en horisontal samling. Ved levering og montage kræves blot en udgrav-
ning og grusafrettet bund fra kundens side.

Tilkørselsforholdene bør være, så elementerne på 7 ton pr. stk. kan monteres med 80 ton/m bagmonteret lastbil-
kran. I modsat fald stiller kunden mobilkran til rådighed.

• Leveres med dæk sammenstøbt med beholderen. Max. 2 ton/m2 eller 4 ton hjultryk
• Kan placeres nedgravet helt eller delvist
• Tilslutning af rørledning udføres på stedet eller på fabrik efter aftale
• Miditanken er udført af beton 40 MN./m2

• Såvel bund som top er udført i helstøbte elementer, der sikrer en stabil og tæt beholder
• Indvendig overflade er glat og jævn uden kanter og grater, hvilket hindrer lokale aflejringer i beholderen
• Forøget godstykkelse ved overgang mellem sider og dæk sikrer en stabil konstruktion
• Beholderen leveres i 2 dele og monteres på stedet „klar til brug“
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Miditank udføres af 2 elementer med kun een horisontal samling.

Ved levering og montage kræves fra købers side blot en udgravning og grusafrettet
bund.

Tilkørselsforholdene bør være således at elementerne, som vejer 7 ton/stk., kan
monteres med 80 ton/m bagmonteret lastbilkran. I modsat fald stiller køber mobilkran
til rådighed.

- Leveres med dæk sammenstøbt med beholder.
Max. 2 ton/m2 eller 4 ton hjultryk.

- Kan placeres nedgravet helt eller delvist.

- Tilslutning af rørledning udføres på stedet eller på fabrik efter aftale.

- Mini-tanken er udført af beton 40 MN./m2

- Såvel bund som top er udført i helstøbte elementer, der sikrer stabil og tæt 
beholder.

- Indvendig overflade er glat og jævn uden kanter og grater, hvilket hindrer lokale 
aflejringer i beholderen.

- Forøget godstykkelse ved overgang mellem sider og dæk sikrer stabil 
konstruktion.

- Beholderen leveres i 2 dele og monteres på stedet „klar til brug“.

Indhold: 20 m3

Vægt: 14.000 kg

detalje

samles med expanderen-
de fugebånd - indvendig
fugning med elastisk
fugemasse.

Indhold: 20 m3

Vægt: 14 ton

Detalje

Elementerne samles med 
expanderende fugebånd 
- indvendig fugning med 
elastisk fugemasse.


