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Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція
Щиро дякуємо Вам за звернення та зацікавленість в продукції, яку ми представляємо на ринку
України.
Пропонуємо Вам розглянути комерційну пропозицію на автоцистерну (ємність) для
перевезення рідких харчових продуктів на шасі автомобілю.
Модель

V=4,5м3
2 секції

Короткі технічні характеристики
Ізотермічна автоцистерна V=4,5м3, 2-х секційна призначена для перевезення
харчових рідин. Ємність виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304(ЄС)
товщиною 3мм.
Система централізованої мийки відсіків з миючими головками на 360°
Донні клапани змонтовані під кожною секцією DN50 (продукція в
трубопроводі відсутня),
трап(сходи),
технологічний ящик з колектором DN50
Ємність змонтовано на шасі автомобілю
Система централізованої мийки
Додаткові опції:
• Подвійні люки
•Донний клапан
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На ринку України нашими виробами успішно користуються такі компанії:
ПАТ «Дубномолоко» ТМ «КОМО», Корпорація Roshen, Компанія АВК, Компанія Данон-Україна,
Компанія «Лакталіс Україна», Група компаній «ТЕРРА ФУД» , Компанія АМАКО, Українська Зернова
Компанія та ін.

Характеристика цистерни:
• форма сундукоподібна
• зовнішня оболонка виготовлені з нержавіючої сталі
• розмір ємностей відсіків за погодженням
• зовнішні днища виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304
• резервуар виготовлений з нержавіючої сталі AISI 304
товщиною 2,5 мм.
• 2 відсіки
• ремені, що кріплять резервуари, виготовлені з оцинкованої
сталі
• зовнішні ремені виготовлені з нержавіючої сталі
• рама і несучі елементи цистерни виготовлені з оцинкованої
сталі
• зовнішня поверхня типу «листя»
•

Мал. 1

Оснащення цистерни:
• заливні люки діаметром 460мм
• кришки з повітрявідводними клапанами, що
захищають резервуари від дії вакуум метричного та
надлишкового тиску, і одночасно ущільнювальними
утворюючи захист від виливання молока під час руху
і проникання забруднень, пилу, комах і тд.
• система центральної мийки
• донний клапан під кожною секцією (мал. 1)
• зливні труби - ізольовані, закінчені насадками з
різьбленням
• платформа для обслуговування з боку цистерни
• сходи
• по замовленню подвійні люки (мал.2)

Мал. 2

Пропонована комплектація є фабрично нової. Матеріали, що використовуються у виготовленні
забудови, зроблені в Європейському Союзі.
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