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ARMAZENAGEM DE ÓLEOS USADOS

Art.nº 7008 - 300 l
Art.nº 7009 - 260 l
Art.nº 7010 - 500 l

Tanque de armazenamento de óleo usado, com parede dupla em polietileno (um interno em 
contato com o óleo e um externo que serve como contenedor de derramamento e recipiente de 
segurança para o interno).
O tanque está equipado com uma abertura ampla com cobertura elevável. No seu interior há 
uma cesta removível para o dreno dos fi ltros de óleo e a abertura para carregar e descarregar o 
tanque.
Na margem da abertira é instalado um indicador de nível mecânico que permite o controle do 
nível de enchimento e um indicador transparente no lado do tanque externo permite detectar 
eventuais vazamentos do tanque interno imediatamente.
O tanque está disponível em diferentes cores para o armazenamento de líquidos diferentes, como 
óleos minerais, óleos vegetais, fl uidos de ruptura, emulsões à base de óleo ou anticongelante.

Art.nº 8218

Tanque de armazenamento para uso externo, feito de aço carbono de primeira classe, 
equipado com: 
-  bandeja de contenção de derramamento em aço pintado com uma capacidade de 

coleta de 100% do conteúdo do tanque, 
-  base de bandeja estável, antiderrapante, 
-  cúpula com ø 400 mm, incluindo conexões, 
-  acabamento externo com acabamento anti-ferrugem e acabamento brilhoso.
OPCIONAL
Telhado de alpendre galvanizado.
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Resíduos de tanques de armazenamento de fl uidos, fabricados em plástico ou em aço, em conformidade com as normas válidas que regulam 
o armazenamento de líquidos de resíduos (directiva italiana 392/96 de acordo com as directivas europeias 75/349 CEE e 87/101 CEE).

Art.nº Capacidade Peso
Dimensões

(L-P-H) (mm)

7008 300 l 26 kg 820x820x1080

7009 260 l 23 kg 800x800x1170

7010 500 l 37 kg 960x960x1240

Art. nº 8218/1100 8218/1500 8218/2200 8218/3000

Capacidade (m³ - L) 1,1 - 1100 1,5 - 1500 2,2 - 2200 3 - 3000

Tanque de armazenamento 
de diâmetro externo (mm) 950 1100 1100 1430

Comprimento total (mm) 1650 1650 2400 2300

Largura da bandeja (mm) 1200 1400 1400 1500

Comprimento da bandeja 
(mm) 2000 2000 2700 2500

Altura da bandeja (mm) 500 550 600 850

Art.n°. 8218/l

Tanque subterrâneo horizontal de dupla parede para óleo usado, construído em aço 
carbono com material de primeira linha, tanque com 4 mm de espessura:

-  revestimento externo anticorrosivo, protegido contra correntes dispersas, fabricado 

em fi bra de vidro;
-  válvula limitadora de carga de 90%;
-  poço de inspeção (escotilha), dimensões 800x800x500 (mm) (CxLxA) (poço e tampa 

da cabine não incluídos);
-  regua indicadora de nível.

Art. nº
Capacidade

(l)
Diâmetro Interno

(mm)
Diâmetro Externo

(mm)
Comprimento

 (mm)

8218/1000I 1.000 900 1.000 1.780

8218/2000I 2.000 1.270 1.350 1.780

8218/3000I 3.000 1.430 1.500 2.050

8218/4000I 4.000 1.270 1.350 3.260

8218/5000I 5.000 1.430 1.500 3.310

8218/6000I 6.000 1.600 1.700 3.310

8218/8000I 8.000 1.800 1.900 3.440

8218/10000I 10.000 2.000 2.100 3.500


