Duotank Event tank
Evenenment oplossingen

Ev e n t Ta n k s
Plug-and-Play
De evenemententank is een mobiele tank met een
geïntegreerd koelsysteem en luchtcompressor. Op
deze manier heb je een volledig uitgerust “plug
and play” mobiel biersysteem dat je overal kunt
gebruiken.

Het leveren van voldoende koud en vers bier bij een evenement kan een
uitdaging zijn. Fusten moeten voortdurend worden gewisseld, waarvoor
aanzienlijke mankracht nodig is en vaak bierverlies veroorzaakt. Nog
frustrerender is het feit dat fusten kwetsbaar zijn voor temperatuurveranderingen, die vervolgens de kwaliteit van het bier beïnvloeden. Duotank
evenemententanks zijn de oplossing voor al deze problemen.
De evenemententanks van Duotank zijn volledig zelfstandige units. Omdat ze zijn uitgerust met een koeler en een compressor, kunnen de evenemententanks op elke locatie worden gebruikt zolang er stroom wordt
geleverd. Hierdoor heeft de gebruiker gedurende het hele evenement
een constante stroom van koud en perfect vers getapt bier tot zijn beschikking.
Duotank event tanks zijn uitgerust met een sterk roestvrij stalen frame
dat de tank en de andere componenten tegen schade beschermt. De
hoogwaardige wielen die op het frame zijn aangebracht, zorgen ervoor
dat tank gemakkelijk verplaatst kan worden. Voor het plaatsen op lastig
terrein, is het frame voorzien speciale openingen voor de lepels van een
vorkheftruck. Dit maakt het mogelijk vorkheftrucks te gebruiken om de
tank makkelijk op te halen en te verplaatsen. De tanks kunnen dus eenvoudig worden verplaatst en op bijna elke locatie worden ingezet. Dus,
ongeacht welk event georganiseerd wordt: de biertoevoer zal in een optimale conditie verkeren.
Neem contact op:

Petunialaan 5,
5582 HA, Waalre, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 221 22 72 / Fax. +31 (0)40 221 22 36
Email. sales@duotank.nl

www.duotank.nl | +31 (0)40 221 22 72

Event tanks

Event Tank
2,5 HL

5 HL

10 HL

Gewicht

265 kg

295 kg

470 kg

Formaten L*B*H

1430*778*1231 mm

1950*841*1393 mm

2420*974*1520 mm

Inclusief

- Koel unit
- Lucht Compressor
- Insteekkraan
- Veiligheidsventiel

Uitgang

NW 25

Stroom voorziening

- In: 230 V
- Werking: 16 amp

Important
Alle event tanks worden geleverd exclusief merk borden
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