Duotank Transport tanks
Transport Solution

Transport tanks
Brewery Fresh Beer
Brewery Fresh Beer op iedere locatie op elk gewenst tijdstip, is mogelijk met de transport tanks
van Duotank. Door goede isolatie blijft het bier op
de gewenste temperatuur.

Met de transporttanks van Duotank heeft u een oplossing om uw bier te
transporteren en op te slaan. De tanks zijn geïsoleerd om ervoor te zorgen dat uw bier tijdens het transport koel blijft. De tanks hebben (optioneel voor verticale tank) een koelspiraal, zodat u ze zelfs kunt gebruiken
voor uw lokale evenementen of als extra opslagtank buiten uw koelcel.
Door het unieke Bag-In-Tank-concept is het mogelijk om uw bier langer te
bewaren, zelfs als de tank half vol is.
Bier kan vanaf de brouwerij naar de bar in de transporttank vervoerd
worden. Het bier kan eenvoudig worden overgedrukt in combinatie met
een verbindingsslang en een luchtcompressor. Als u het leveringsproces
verder wilt automatiseren, zijn de Standard Delivery Unit (SDU) of Compact Delivery Unit (CDU) beschikbaar.
De horizontale transporttank heeft een frame rond de tank, dit beschermt de tank tegen transportschade en maakt het mogelijk om de tanks te
stapelen met behulp van een standaard vorkheftruck. Optioneel kunnen
de tanks worden uitgerust met industriële wielen, waardoor het mogelijk
is om de tanks te verplaatsen zonder een vorkheftruck. Er is ook een verticale transporttank verkrijgbaar met een geïntegreerd frame.
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Transport tanks

Transport tanks
Horizontaal
Tank grootte

2,5 HL

5 HL

10HL

Tank type

Dubbelwandige tanks van RVS, geisoleerd en voorzien van een koelspiraal

Gewicht

Ca. 175 kg

Ca. 200 kg

Ca. 275 kg

Afmetingen (L * B * H)

1397 * 762 * 864 mm

1941 * 886 * 936 mm

2386 * 1048 * 1100 mm

Uitloop

NW 25

NW 25

NW 25

Frame materiaal

Roestvrijstaal (304/1.4301)

Inclusief

- Veiligheidsventiel ¾”

Optioneel

- Transportwielen
- Insteekkraan

Vertical
Tank grootte

5 HL

Tank type

Geintegreerde RVS tank in een frame, geisoleerd met of zonder koelspiraal

Gewicht

Ca. 250 kg

Afmetingen (L * B * H)

938 * 787 * 1789 mm

Uitloop

NW 25

Frame materiaal

Roestvrijstaal (304/1.4301)

Inclusief

- Veiligheidsventiel ¾”

Optioneel

- Transportwielen
- Insteekkraan

Belangrijk
Alle transport tanks worden geleverd exclusief merkborden

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

