Welkom bij Chemtanks B.V.

Chemtanks B.V. levert de enige
KIWA gietrotatie opslagtank voor
vloeibare meststoffen en- chemicaliën
➢ De Carbery Plastics Ltd. opslagtanks
voor vloeibare chemicaliën en
-meststoffen zijn gecertificeerd
conform KIWA eisen BRL-K21008

➢ Tanks worden zelfs af fabriek boven
de voorgeschreven normering op
product/maat voor u geproduceerd

➢ Tanks zijn in 9 volumes verkrijgbaar:
850, 1100, 1500, 2000, 3000, 4000,
5000, 7000 en 9000 liter.
➢ Bijbehorende Kiwa gecertificeerde
opvangbakken leverbaar.
➢ Standaard tanks zijn uit voorraad
leverbaar, specifieke aansluitingen
en vloeistoffen leverbaar.
➢ Korte levertijden mogelijk door
standaardisatie.
➢ Lage prijsstelling door het gietrotatie
productieproces gecombineerd met
standaardisatie. Vraag ons om een
aanbieding, u zult verrast zijn.
➢ Met deze Carbery chemietanks
zorgen wij voor een jarenlange
veilige opslag conform de huidige
voorschriften en wetgeving.
➢ De gebouwde installatie voldoet,
mits voorzien van de overige
verplichte onderdelen, aan de PGS
31 en kan afgeleverd worden met
het KIWA installatie certificaat
conform BRL-K903/BRL SIKB 7800.

Importeur Carbery Plastics Ltd tanks

BENT U AL KLAAR VOOR PGS 31?
➢ Voorkom problemen! Wij informeren
u graag vrijblijvend, objectief en
deskundig over de mogelijkheden op
het gebied van veilige vloeibare
chemicaliën opslag op uw locatie.

Gr. Hornelaan 203 G, 6006 HB Weert
Wenst u meer informatie over de
tanks en plaatsingsvoorschriften dan
horen wij dat graag.
info@chemtanks.nl / 06-46852697

Carbery Plastics Ltd. is al bijna 45
jaar actief als hoogwaardig
gietrotatie tankbouwer.

Carbery Plastics Kiwa opvangbak
Kiwa opvangbak in
volume

Opvangbak

maatvoeringen

Diameter cm

Hoogte in cm

850 liter tank

135

116

1100 liter tank

135

116

1500 liter tank

170

128

2000 liter tank

170

128

3000 liter tank

170

182

4000 liter tank

215

197

5000 liter tank

215

197

7000 liter tank

230

225

9000 liter tank

Op aanvraag

Boven informatie van de 1100 liter tank met bijpassende opvangbak

Onderstaand foto’s van de 850 liter tank met bijpassende Kiwa opvangbak. Dezelfde opvangbak wordt tevens geleverd bij de 1100 liter tank.

Onderstaand overzicht is van de 50 t/m 700 liter doseer-/mengtanks.
Indien gewenst kunnen wij af fabriek de gewenste doorvoeren voor u op en in deze doseer-/mengtanks laten plaatsen

Onderstaand overzicht van de combi 50 t/m 300 liter doseer-/mengtank met ingegoten volume aanduiding en opvangbak

Foto links van tanks klaar voor transport.
Wij leveren onze tanks met eigen transport
“ongelost”. Op de locatie waar we de
tank(s) moeten afleveren is een heftruck
gewenst om de tanks van de aanhanger te
halen.
Tevens kunnen we gebruik maken van
extern transport die gespecialiseerd zijn in
het transport van onze chemietanks.
Uiteraard leveren wij al onze tanks in
overleg met de opdrachtgever/ ontvanger.

Gr. Hornelaan 203 G, 6006 HB Weert
06-46852697 / info@chemtanks.nl

