
✓ Dobbeltvægget ADR transporttank godkendt til både diesel
og benzin.

✓ Ydertanken indeholder 125% af indertankens volumen.

✓ Nem at montere med pumpeudstyr.

✓ Beskyttende galvaniserede stabel- og løftehjørner, som be-
skytter tanken og sørger for sikker håndtering.

✓ Sikker og miljøvenlig tank, med indvendig skvulpe plade.

✓ Stort opbevaringsrum til værktøj og udstyr.
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PRODUKTBESKRIVELSE 

TransMasteren består af en inder- og ydertank, hvoraf ydertanken kan indeholde 125% 
af indertankens volumen. TransMasteren er udstyret med mandekarm, der kan tilgås fra 
toppen, indvendig skvulpe plade, beskyttende galvaniserede stabel- og løftehjørner med 
løfteøjer samt trucklommer, med tilgang fra alle fire sider, samt dør ind til opbevarings-
rum. Tanken er stabelbar, op til 2 stk. i højden med væske og 3 stk. uden væske.

TransMasteren er sandblæst og malet til C3, 140 my og er godkendt efter ADR/RID 2011/
UN1202 og UN1203.

EKSTRA UDSTYR:

• 12, 24 eller 230 volt pumpe
• K24 Tæller
• Filter
• Slange
• Automatpistol
• Løftekæder
• Lynkoblinger
• Overfyldningsalarm
• Hængelås
• Løftearm fra 400-1.500 liter

STANDARDUDSTYR MONTERET*:

• 2 stk. 1” sugerør
• Niveaumåler
• 2” påfyldningsdæksel
• Tankalarm med 1” Kuglehane
• Væltesikring
• Pistolholder
• Muffe under inder- og ydertank for

tømning.

* Udstyr kan variere afhængig af modtager land.

Galvaniseret stabel- og løftehjørner 
med løfteøjer

Trucklommer på alle fire sider

Dør og låg for nem adgang



TRANSMASTER MED DØR

Vare nr. Volume i liter Vægt i kg Dimensioner i mm

162033 750 550 L1512 x B1140 x H1320
162039 1.000 675 L1800 x B1140 x H1320
162045 1.500 875 L2308 x B1140 x H1320
162051 2.000 1.000 L2808 x B1140 x H1320
162057 2.500 1.130 L3308 x B1140 x H1320
162063 3.000 1.265 L3788 x B1140 x H1320
162064 3.000 1.265 L2190 x B2190 x H1320
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*Ekstra udstyr, som kan tilkøbes.
Priser ekskl. moms. Alle tanke er frit leveret i Danmark ved brofaste forbindelser. Løsvaresalg er ekskl. fragt. 
Cogetil påtager sig intet ansvar for mulige fejl i produktdatabladet og andet trykt materiale. Cogetil forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at fore-tage ændringer i sine 
produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle rettigheder forbeholdes. 

Niveaumåler

Væltesikring

Pistol holder

Ekstra tilslutninger 
med prop

2 stk. 1” sugerør

Tankalarm med 
1” KuglehanePumpe med filter*

Automat pistol 
med slange*

Nem adgang for 
indvendig inspektion

2” påfyldningsdæksel

Hul for sugeslanger




