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Riešia skladovanie vody a kvapalín, vrátane chemikálií v poľnohos-
podárstve, ovocinárstve, vinárstve, výrobných firmách, a pod.

• určené pre nadzemnú inštaláciu,
• verzia DC jednoplášťová, verzia CDC dvojplášťová,
• vďaka nízkej hmotnosti ľahko manipulovateľné (opatrené manipulova- 
   teľnými okami v hornej časti, dimenzované na prázdnu nádrž),
• opatrené plniacim a inšpekčným vekom,
• vyrobené z UV stabilného polyetylénu s excelentnou  
   farebnou stálosťou,
• možnosť výroby z materiálu s potravinárskym atestom,
• výborná odolnosť proti väčšine agresívnych chemikálií,
• vďaka použitej bezšvovej technológii zaručená dokonalá tesnoť  
   po celú dobu životnosti nádrže, nekorodujú, bezúdržbové,
• základné farebné prevedenie: mliečna/zelená/modrá,
• plne recyklovateľné.

• šróbovanie v spodnej alebo vrchnej časti nádrže,
• rýchlospojky podľa priania zákazníka,
• ventily, armatúry,
• možnosť výroby z materiálu s potravinárskym atestom,
• armatúry pre prepojenie viacerých nádrží (len pre typ DC),
• elektronické meranie hladiny s bezdrôtovým prenosom,
• mechanický alebo elektronický alarm preplnenia. 

Špecifikácia:

Opcie:
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CDC 7000 STANDARD
Tank & Accessories

Nádrže  
na kvapaliny
DC 5000, 7000, 9000
CDC 7000

DC 9000

DC 7000

DC 5000CDC 7000  vonkajší a vnútorný plášť
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DC 5000/7000 plniaci otvor 112 cm 

výpustný ventil

DC 5000/7000 inšpekčný otvor 
540 mm

DC 9000 inšpekčný otvor 380 mm DC 7000 vrchné plnenie a sanie C

spodné šróbenie G2

CDC 7000 vrchné plnenie pod vekom

DC 9000 vrchné plnenie

DC 5000, DC 7000, DC 9000

typ

DC 5000

DC 7000

DC 9000

CDC 7000

5000

7000

9000

7000

2215

2215

2435

2435

1395

1990

2334

2334

540

540

380 - uzamykateľný

540

112

112

380

112

menovitý objem (l) priemer (mm) inšpekčný otvor (Ø,mm) plniaci otvor (Ø,mm)výška (mm)
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