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Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.

Stationaire tankinstallaties voor diesel  (blz. 4 - 32)

GT-Tank 

•1.000-10.000l
•GVK-veiligheidstank

enkelwandig
•plaatsen ingebouwen

enbuitenzonder 
opvangbak(buiten in 
waterwingebieden)

•enkelvoudigofbatterij
installatie

DWT-Tank 

•1.300-11.750l
•GVKveiligheidstank

dubbelwandig
•plaatsen in gebouwen

enbuiten
•ookinwaterwingebieden

zonderopvangbak
•enkelvoudigofals

batterij-installatie
•metoptische

lekaanduiding

UNI-Tank
•400-4.500l
•tankvanHDPEmet

geintegreerdegegalvani-
seerdstaalplaat

•plaatsingingebouwen
•ookinwaterwingebieden

Stalentank
•4.000-30.000l
•bovengrondsetank-

installatiedubbelwandig
vanstaal

Veiligheids-grondtank
•3.000-10.000l
•dubbelwandigeveiligheidsgrond-

tankmetGVK ommanteling
•voorondergrondsediesel-resp.

huisbrandolieopslag
•metinhoogteverstelbarebegaan-

baarmangat

PE/GVK-tankstation
•5.000l
•kompleetgemonteerd
•pomp70l/min
•metGVKopvangbak
•voor plaatsenin

gebouwen

Stationaire tankinstallaties voor diesel

CUBE-Tank

•1.000-5.000l
•TankvanHDPEmet

geïntegreerdeopvangbak
•plaatsen ingebouwen

enbuiten
•compleet gmonteerd
•ookinwatwaterwingebieden
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Technische- en prijwijzigingen onder voorbehoud.

Stationaire tankinstallaties voor diesel

rondbeginselen voor eigen gebruik-dieseltankstations, eisen

De eigen gebruik tankstation is bestemd 
voor eigen voertuigen af te tanken. eze 
wordt door bedrijfsleider of door ander 
personeel bediend. eze bestaat uit afvul- 
plaats en de bovengrondse opslagtank. 
Vervolgens een samenvatting v d 
voorwaarden die vervuld moeten worden:

De eisen aan eigen gebruiks-tankplaatsen 
voor dieselbrandstof zijn specifiek  voor 
lander       n  gedefinieerd betreffende de 

installatie verordening VAwS. eze 
verschillen in de meeste punten nauwelijks. 

 A   pslaginstallatie

1.  L pslagtank met goedkeuring, V -tank 
tot 2.000 l enkelwandig zonder 
opvangbak, echter op vloeistof dichte 
bodem met 1 cm buitenrand 
Tankbatterijen tot 10.000 l, andere tanks 
dubbelwandig of in een opvangbak.

2.  Bij  buiten  plaatsing moet de opslagtank 
daarvoor  goedgekeurd zijn. Bij CEMO-
GVK-tanks en dubbelwandige stalen tanks 
is voldoende  vgl. goedkeuring); PE-tanks 
stalen  matel alleen in gebouwen!

3.  anrijbeveiliging,  grote veldsteen, hoge 
buitenrand of beschermwand bij compacte 
vulplaats

4.  Automatische  tankpistool is vereist.

5.  Vast aangsloten vulaansluiting met TW 
koppeling (bij tanks tot 1.000 l ook 
vullen met zelfsluitend tankpistool v d 
tankwagen

6.  oegekeurde vulbegrenzer
(uitgenomen tank tot 1.000 l en vullen 
volgens 5.).

7.  efbeveiliging aan de pomp is vereist

8.

9.

 B  Afvulplaats

1.  rote vulplaatsen: werkbereik van 
tankpistool d.w.z.  min. slanglengte plus
1 m, begrensbaar door wanden 

2.  Bij inhoud tot 10.000 l en dieselverbruik
tot 40.000 l

3.  e

4.  B

 Pflichten des Betreibers:

1.

2.

Voorbeeld: eigen verbruik aftankplaats tot 2000 l, zonder dak, zonder afscheider

Overdekking voor afvulplaats

gebouwwand of anderew 

wand hoogte 1 m
CEMO Tank-

plaats 2.000 l

oliebindmiddel 

emmer, schop brandblusser

aanrijbeveiliginghoekbereik v/h tankpistool 

slanglengte + 1 m

 >– 5 m

 >– 10 m

H

 >– 5 m
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Stationaire tankinstallatie voor diesel

Video 
CUBE-Tank

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

DE CEMO CUBE-TANK – EEN NIEUWE 
GENERATIE  STELT MAATSTAVEN

Actuele tankinstallaties bestaan meestal uit meerdere verschillende componenten die individueel samen gesteld worden. 
De basis is steeds een tank die met een pomp als aftapeenheid wordt gecompletteerd . Het nadeel van dit soort installaties is 
dat bij dit concept de deelcomponenten vaak niet optimaal geïntegreerd kunnen worden.  Er zijn steeds delen die 
onbeschermd  zijn en bij tanken storen. 
De nieuwe CUBE-TANK-SERIE is de eerste tankinstallatie-generatie, die vanaf begin  zonder compromis als complete-
installatie is ontwikkeld. Alles heeft zijn plaats en niets stoort het uitvoeren van tanken.  
Laat U zich op de volgende  bladzijden van de voordelen van dit totale concept overtuigen.

Ddoppelte Sicherheit
De geintegreerde PE-opvangbak geeft 
veiligheid in noodgeallen.

Alle componenten bevinden zich 
overzichtelijk  op een optimale 
werkhoogte binnen de opvangbak

De wapen-structuur van de  (1.000,1.500, 
2.500, 5.000 l) en de stalen bandages  
(1.000, 1.500, 2.500 l) geven een enorme  
stabiliteit aan de vorm.

Ergonomisch perfect

Stabiliteit door de structuur

kKabeldurchführung Für 

eenvoudige aansluiting van de 
electrische pompen.

ssimmer aufgeräumt
Met de automatische slanghaspel  
blijft alles opgeruimd.

01-01_Katalog-DE-2019_007-111_Tanken-lay11.indd   12 03.04.2019   14:06:13
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Aan de buitenzijde drie bevesigingspunten  
Ø 20 mm voor heffen van de lege 
installatie aan de bovenzijde (5.000 l).

SWindlastsicherung

De vier bevestigingspunten aan de 
onderzijde zijn een beveiliging tegen sterke 
wind (5.000 l).

eenvoudig te heffen

Gleicht zu öffnen 
Gasdrukveren vereenvoudigen het openen 
en sluiten van het deksel

CUBE-Dieseltank 5.000 l 
Outdoor Premium

Ggroßer Zugang Het 
Klepdeksel met  380 mm opening voor 
tankonderhoud (5.000 l).

SchSauberkeit
De geintegreerde tankpistool-houder vangt  
diesel-druppels  na het tanken op.

Aan alle zijden open
Met geopend deksel heeft U aan alle 
zijden vrije toegang naar alle 
componenten

Technische- en prijs-wijzigingen  onder voorbehoud 
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Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

CUBE-dieseltank 2.500 liter outdoor Premium

B
E

S P A R I N
G

205 E


CUBE-dieseltank  [PG 4]

dieseltankinstallatie,  
Compleet station Basic en Premium
 met algemene constructieve toelating  
Z-40.21-510
• met geïntegreerde opvangbak
• met optische lekaanduider
•  vulaansluiting met TW-koppeling

en vulbegrenzer
• ontluchtingskap
• vulniveauaanduider
• aftapleiding
• elektropomp 230 V
• automatisch-tankpistool

met tankpistoolhouder
• met klepdeksel toegelaten

voor buiten plaatsen
(outdoor-uitvoering)

• compleet gemonteerd

CUBE-dieseltank 1.500 l outdoor

CUBE-dieseltank
Aanduiding inhoud  

l
buitenmaat 
cm (b x t x h)

gewicht  
ca. kg

best.- 
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 
zie blz. xxx

CUBE-tank indoor Basic, 
4 m vulslang, zonder klepdeksel

1500 120 x 115 x 174 165 10292* 2.030,--

2500 120 x 180 x 174 220 10293*** 2.360,--

CUBE-tank outdoor Basic,  
4 m vulslang, met klepdeksel

1000 120 x 80 x 180 150 10294* 2.035,--

1500 120 x 115 x 180 180 10295* 2.240,--
2500 120 x 180 x 180 235 10296*** 2.565,--

CUBE-tank outdoor Premium,  
teller K33, filter met waterafscheider, slanghaspel met 8 m slang, 
met klepdeksel

1000 120 x 80 x 180 170 10297* 2.735,--

1500 120 x 115 x 180 200 10298* 2.945,--

2500 120 x 180 x 180 255 10299*** 3.195,--
Uitbreidingseenheid I indoor: CUBE-tank met geïntegreerde 
opvang-bak, met optische lekaanduider, vulaansluiting met TW-
koppeling en vulbegrenzer, ontluchtingskap, vulniveauaanduider, 
aftapleiding met verbinding naar de eerste tank, compleet 
gemonteerd

1500 120 x 115 x 174 155 10776 1.840,--

2500 120 x 180 x 174 210 10512 2.155,--

Uitbreidingseenheid I outdoor:  
zoals uitbreidingseenheid I indoor, extra met klepdeksel

1500 120 x 115 x 180 170 10774 2.020,--

2500 120 x 180 x 180 225 10300 2.325,--

Uitbreidingseenheid II indoor: zoals uitbreidingseenheid I 
indoor, alleen in combinatie met uitbreidingseenheid II 

1500 120 x 115 x 174 155 10777 1.710,--

2500 120 x 180 x 174 210 10544 2.015,--

Uitbreidingseenheid II outdoor:  
zoals uitbreidingseenheid II indoor, extra met klepdeksel

1500 120 x 115 x 180 170 10775 1.895,--

2500 120 x 180 x 180 225 10545 2.175,--

* met elektropomp 56 l/min   ***  met elektropomp 72 l/min (pompcapaciteit bij vrije uitloop.
Opletten, dat de pompcapciteit afhankelijk s van de slanglengte en slangdiameter duidelijk kan reduceren.)

TOPSELL
ER

CUBE-dieseltank 2.500 l indoor Basic









TOPSELL
ER

• inhoud 2.500 liter
• teller K33
• filter met waterafscheider
• slanghaspel

met 8 m slang
• klepdeksel

best.-nr. 10299  
3.135,--* E excl. BTW.
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Technische- en prijs-wijzigingen  onder voorbehoud 

CUBE-
dieseltank 
2.500 l 
Outdoor 
Premium 
Plus SIM

CUBE-
Dieseltank 
Outdoor 
Premium 
Plus

CUBE-DIESELTANK OUTDOOR  
PREMIUM PLUS EN PREMIUM PLUS SIM MET TANK-
GEGEVENS-ADMINSTRATIE-SYSTEEM„CMO 10“  PG 4

* Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b opletten, dat de  pompcapaciteit afhankelijk van de 
slanglengte en slangdiameter duidelijk kan reduceen

Compleet station outdoor Premium Plus  
met algemene constructieve toelating 
Z-40.21-510
• met geïntegreerde opvangbak
• met optische lekaanduider
• vulaansluiting met TW-koppeling

en vulbegrenzer
• ontluchtingskap
• vulniveauaanduider
• aftapleiding
• elektropomp 230 V / 72 l/min *
• teller met toegangscontrole en

tankgegevens-administratie-systeem„CMO 10“ 
voor 250 gebruikers

• incl. 5 gebruikerssleutels
en 1 mastersleutel

• slanghaspel met 8 mtr. slang DN 19
• automatisch -tankpistool met

tankpistoolhouder
• met klepdeksel toegelaten

voor buiten plaatsen
• compleet gemonteerd

Outdoor Premium Plus SIM 
als Outdoor Premium Plus,  
echter extra met:
• elektronische vulniveauaanduider
• GPS-functien
• Modem voor tankgegevens-overbrenging

Beschrijving
inhoud 

l
buitenafmeting 
cm (b x t x h)

gewicht 
ca. kg

best.- 
nr.

€  
excl.        BTW.** Verzend

Outdoor Premium Plus

1000 120 x 80 x 180 170 10780 3.490,--

1500 120 x 115 x 180 200 10778 3.700,--

2500 120 x 180 x 180 255 10736 4.015,--

Outdoor Premium Plus SIM

1000 120 x 80 x 180 170 11087 4.440,--

1500 120 x 115 x 180 200 11088 4.650,--

2500 120 x 180 x 180 255 11089 4.950,--

CUBE-DIESELTANK

a  teller met toegangscontrole en 
tankgegevens-administratie-systeem
„CMO 10“ voor 250 gebruikers

b  extra    voor für Premium Plus SIM: 
Modem voor tank-gegevens-
overbrenging, GPS-functie

incl. 5 gebruikers- en
1 mastersleutel

ba

Informatie voor managementsysteem zie blz. 19.  

NIEUW
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Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

CUBE-Dieseltank Erweiterungstank IErweiterungstank II

2500 l 2500 l 2500 l

Erweiterungstank II CUBE-dieseltank Erweiterungstank I

Aftapleiding met verbinding naar eerste tank en omschakelventiel 
in leveringsomvang v/d uitbreidingseenheid inbegrepen

CUBE-dieseltankinstallatie 7.500 l met uitbreidingseenheid I en II 

CUBE-dieseltank-installatie  [PG 4]

CUBE-dieseltank-installatie 5.000 l
outdoor Premium

zo eenvoudig is het vullen 
v/d CUBE-tankinstallaties

CUBE-dieseltankinstallatie 5.000 l en 7.500 l
Aanduiding bestaande uit capaciteit  

l/min **
buitenmaat 
cm (b x t x h)

gewicht  
ca. kg

best.- 
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 
zie blz. xxx

CUBE-dieseltank- 
installatie 5.000 l 
indoor Basic

CUBE-dieseltank indoor Basic (10293) en  
CUBE-uitbreidingseenheid I indoor (10512)

72 250 x 180 x 174 430 10525 4.515,--

CUBE-dieseltank- 
installatie 5.000 l 
outdoor Premium

CUBE-dieseltank outdoor Premium (10299) en 
CUBE-uitbreidingseenheid I outdoor (10300)

72 250 x 180 x 180 480 10379 5.520,--

CUBE-dieseltank- 
installatie 7.500 l 
indoor Basic

CUBE-dieseltank indoor Basic (10293),  
CUBE-uitbreidingseenheid I indoor (10512) en 
CUBE-uitbreidingseenheid II indoor (10544) 

72 380 x 180 x 174 640 10546 6.530-- < 3 m

< 6 m

6 m +CUBE-dieseltank- 
installatie 7.500 l 
outdoor Premium

CUBE-dieseltank outdoor Premium (10299), 
CUBE-uitbreidingseenheid I outdoor (10300) en 
CUBE-uitbreidingseenheid II outdoor (10545)

72 380 x 180 x 180 705 10547 7.965,-- < 3 m

< 6 m

6 m +
Toebehoren zie blz. 16.  **   pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk 

v/d slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.



Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

Toebehoren voor CUBE-dieseltank
Aanduiding best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

slanghaspel  
met 8 m slang DN 19

10375 555,--

Teller K33,  tankaanduider 3-
tot 3 cijfers

10376 180,--

filter  
met waterafscheider

10377 118,--

Teller K 33 compleet met filter en waterafscheider 10662 295,--

Teller met toegangscontrole en tankgegevens-administratie-
systeem „CMO 10“ voor  250 gebruikers incl. 5 
gebruikers- en 1 mastersleutell

10745  925,--

Gegevens-overbrengings-set
met 3 gegevens-overbrengingskaarten en sleutelezer met 
USB-aansluiting voor kabelloze gegevens-overbrenging 
op PC incl. PC software

10746 230,--

Sleutelset met 5 gebruikersleutels 10747 70,--

LED-armaturenverlichting   
met bewegingssensor en accu

10378 55,--

Deksel oranje compleet met gasdrukveren en montage 
toebehoren

10324 275,--

CUBE-dieseltank  [PG 4]

extra pakket voor opstelling 
in de lengte richting

Toebehoren voor CUBE-dieseltank-installatie 5.000 l
Aanduiding best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

extra pakket voor opstelling in de lengterichting van 2 CUBE-tanks 
2.500 l in combinatie met uitbreidingseenheid I  (zie blz. 14) resp. 
CUBE-dieseltank-installatie 5.000 l (zie blz. 15)

10666 100,--
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STATIONÄRE TANKANLAGEN FÜR DIESEL

Diesel-tankinstallatie 
Compleet station Outdoor Basic en 
Outdoor Premium
met algemene constructieve  toelating   
Z-40.21-565
• met geïntegreerde  opvangbak
• met optische lekaanduider
• vulaansluiting met TW-koppeling en

vulbegrenzer
• ontluchtingskap
• vulniveau-aanduider
• aftankleiding
• elektropomp 230 V
• automatisch- tankpistool met

tankpistool-houder
• met klepdeksel toegelaten voor

buiten plaatsen
• compleet gemonteerd

Beschrijving
inhoud  

l
buitenafmeting
cm (b x t x h)

gewicht  
ca. kg

best.- 
nr.

€ 
excl.    BTW Verzend

Outdoor Basic
4 mtr. vulslang DN 25, met klepdeksel 

5.000 240 × 230 × 185

205 11078 3.765,-- < 3 m

< 6 m

6 m +
Outdoor premium
teller K33, filter met waterafscheider,
slanghaspel met 8 mtr. slang DN 25, met klepdeksel

230 11079 4.395,-- < 3 m

< 6 m

6 m +
Uitbreidings-eenheid I Outdoor 
CUBE-tank met geïntegreerde opvangbak, met optische lekaanduider, 
vulaansluiting met TW-koppeling en vulbegrenzer,  ontluchtingskap,
vulniveauaanduider, aftankleiding met verbinding naar de eerste tank,  
compleet gemonteerd

201 11081 3.325,-- < 3 m

< 6 m

6 m +
Uitbreidings-eenheid II Outdoor zoals 
uitbreidingseenheid I Outdoor,  
allleen met verbinding naar uitbreidingseenheidt II

201 11096 3.175,-- < 3 m

< 6 m

6 m +

CUBE-DIESELTANK 5.000 L

CUBE-dieseltank 
5.000 l, 
Outdoor Basic

CUBE-dieseltank 5.000 l, Outdoor Premium

CUBE-DIESELTANK 5.000 L  PG 4

TOPSELLER 223 E
BESPARING!

CUBE-Dieseltank 5.000 l 
Outdoor Premium
• Inhoud 5.000 liter
• Elektropomp  230 V
• Teller K33, filter met waterafscheider,

Slanghaspel met 8 mtr. slang, met 
klepdeksel

Best.-Nr. 11079  
4.395,--** E excl. BTW. 

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

NIEUWNEU

Toebehoren zie blz. 20.  
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Technische- en prijs-wijzigingen  onder voorbehoud 

CUBE-dieseltank 5.000 l, outdoor premium plus

* Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk van de 
slanglengte  en slangdiameter duidelijk kan reduceren

Dieseltank-installatie 
compleet station outdoor-premium plus met 
algemene constructieve toelating 
Z-40.21-565
• met geïntegreerde opvangbak
• met optische lekaanduider
• vulaansluiting met TW -koppeling

en vulbegrens-aanduider
• ontluchtingskap
• vulniveau-aanduider
• aftank-leiding
• elektropomp 230 V / 72 l/min *
•

adminstratie-systeem "CMO 10"voor
teller met toegangscontrole en tank- gegevens-

 voor  25 gebruikers en 1 mastersleutel

• slanghaspel met 8 mtr. slang DN 25
• automatisch-tankpistool met

tankpistool-houder
• met klepdeksel toegelaten

voor buiten plaatsen
• compleet gemonteerd

Outdoor Premium Plus SIM*** 
zoals outdoor premium plus,  
met extra:
• elektronische vulniveau-aanduider
• GPS-functie
• modem voor overbrenging van tank-gegevens

inhoud
Beschrijving l

buitenafmeting
cm (b x t x h)

gewicht 
ca. kg

best.- 
nr.

€  
excl. BTW.** Verzend

Outdoor ;premium plus
5000 240 x 230 x 185

209 11080 5.215,-- < 3 m

< 6 m

6 m +

Outdoor premium plus SIM *** 212 11086 6.165,-- < 3 m

< 6 m

6 m +

CUBE-DIESELTANK 5.000 LTR. OUTDOOR PREMIUM PLUS EN PLUS SIM***

NIEUW

toebehoren zie blz. 20.  

CUBE-diesektank 5.000 ltr., outdoor premium plus SIM

CUBE-DIESELTANK 5.000 L OUTDOOR  
PREMIUM PLUS EN PREMIUM PLUS SIM  PG 4

MET TANKGEGEVENS-ADMINISTRATIE-SYSTEEM „CMO 10“

a   teller met toegangscontrole en
tank-gegevens-administratie -systeem  
„CMO 10“ voor totaal 250 gebruikers

b   extra      voor premium plus SIM: 

modem voor tank-gegevens- 
overbrenging, GPS-functie

incl. 5 gebruikers- en
1 mastersleutel

ba

CMO10 CMO10 SIM***

TANKINSTALLATIES PREMIUM  PLUS EN PLUS SIM*** MET MANAGEMENT-SYSTEEM CMO10

transactie manueel lezen

configuratie 
en SMS-alarm

werkelijke-vulniveau-meting

automatische 
werkelijke-overbrenging 
 van

transacties
en  tankinhoud 
via het GSM-

netwerk

transactie via 

RFID-reader 

op PC

server

Internet

CMO10 SIM***CMO10

***  SIM-kaart is niet in de standaard
levering inbegrepen.

01-01_Katalog-DE-2019_007-111_Tanken-lay11.indd   19 03.04.2019   14:07:10
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STATIONÄRE TANKANLAGEN FÜR DIESEL

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

Beschrijving best.-nr. € excl. BTW ** Verzend

slanghaspel met 8 m slang DN 25 11092 665,--

teller K33,  
tankaanduiding
 tot 3-cijfers

10376 180,--

filter met waterafscheider 11093 118,--

teller K33  
compleet met filter en waterafscheider 11094 265,--

teller met toegangscontrole en  
tankgegevens-administratie-
systeem„CMO 10“  voor totaal 250 
gebruikers  
incl. 5 gebruikers- en 1 master-sleutel

10745  925,--

gegevens-overbrengings-set  
met 3 gegevens-overbrengings-kaarten en 
sleutellezer met USB-aansluiting voor kabelloze  
gegevens-overbrenging op PC incl. PC-software

10746 230,--

sleutel-set met 5 gebruikers-sleutels 10747 70,--

LED-armaturen-verlichting 
met bewegings-sensor en accu 10378 55,--

oranje deksel compleet met gasdruk-veren 
en montage-toebehoren 11095 275,--

CUBE-DIESELTANK  PG 4

TOEBEHOREN  VOOR CUBE DIESELTANK 5.000 L  (NIET GEMONTEERD)
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Technische-en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

uitbreidingstank I CUBE-dieseltank uibreidingstank II

Aftapleiding met  verbinding  naar  de  eerste tank en omschakel-ventiel 
is in de leveringsomvang  van de uitbreidings-eenheid inbegrepen

CUBE-dieseltank-installatie 15.000 l met uitbreidingseenheid I en II 

CUBE-DIESELTANK-INSTALLATIE  PG 4

capaciteit 
Beschrijving    bestaande uit      l/min *

buitenafmeting
cm (b x t x h)

gewicht  
ca. kg

best.- 
nr.

€ 
exl.   BTW ** Verzend

10.000 l 
Outdoor Premium

CUBE-dieseltank-installatie  outdoor Premium (11079) 
en CUBE-uitbreidingseenheid I oudoor (11081) 72 500 x 230 x 185 413 11097 7.720,--

< 3 m

< 6 m

6 m +
15.000 l 
Outdoor Premium

CUBE-dieseltank-installatie  outdoor premium (11079)  
en CUBE-uitbreidingseenheid  I outdoor (11081) 
en CUBE-uitbreidingseenheid  II outdoor (11096) 72 760 x 230 x 185 614 11098 10.895,--

< 3 m

< 6 m

6 m +

Toebehoren zie blz.  20.  * Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk van de 
slanglengte   en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

CUBE-DIESELTANK-INSTALLATIES 10.000  LTR. EN 15.000  LTR.

CUBE-dieseltank-installatie 10.000 ltr.
outdoor premium

NIEUW

Werkstoff

Benennung

Zeichng.-Nr.

NameDatum
Bearb.
Gepr.
Norm

Maßstab

Ers. f.
Ers. d.
EDV Nr.:NameDatumÄnderung (Mit.-Nr.)Nr. Plot-Datum:

91625 Schnelldorf
71384 Weinstadt

Blatt:

Allgemeintoleranzen

CEMO

25.07.2014

ISO 2768-m

CEMO IDW
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tationaire tankinstallaties voor diesel

Diesel tankstations met UNI -tanks [PG 4]

UNI-Tank 1500 l 
met elektropomp50l/minzie blz.7

•  Enkelvoudige tank
•  van HDPE met geintegreerde gegalvaniseerd

staalplaat-buitenwand
•  standaard toebehoren zoels vulniveauaanduider ,

optische lekaanduider, 
geintegreerde draaggreep

• o onder pomp

•  voor opslag van diesel en RME
•  ook     in waterwingebieden zonder

opvangbak

•  goegekeurd voor plaatsing in gebouwen
•  vulbaar    met tankpistool (m.u.v. UNI-

tank 1500 l)
•  lage constructiehoogte (tot 1000 l), daardoor

is geen opstap vereist.

v

verzendklaar in 3 Awerkdagen. 

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

UNI-Tank
ank zoals boven beschreven met vas verbonden palllethouder .

inhoud l afmeting cm (l x b x h) goedkeurings-nr. gewicht ca. kg best.-nr. € ex. BTW** verzend z.blz. 231

400 73 x  70 x 117 Z-40.21-365 50 7979 540-
750 98 x  77 x 142 Z-40.21-288 66 7379 580,--

1000 128 x  77 x 142 Z-40.21-288 89 7380 690,--
1500 163 X 77 X 185 Z-40.21-432 151 7881 1.300--

*

UNI-tank 1000 l, met extra kap zie blz 9 en 
pomp zie blz. 92.

UNI-tank met 
elektropomp68l/min,
extra zie blz. 8

lage
construct

ie

UNI-tank 1000 l
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Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Dieseltankstations met UNI -tanks  [PG 4]

ntroductiepakket 000 l 
bestaande uit:
•  dieseltank UNI 1000 l (best.-nr. 7380)
•  elektropomp 230 V,

ca.30l/mineffectief(best.-nr. 8639)
•  4 m  aansluitkabel
•  6 m slang, opdeelbaar in

zuig- en aftankslang
•  zuigfilter
•  automatisch-tankpistool

Toebehoren:

•  teller K 24 (8644) zie blz. 92

UNI-tank introductiepakket
aanduiding best.-nr. € ex. BTW** verzend z. blz 231

introductiepakket 1000 l 8683 870,-
introductiepakket Premium 1000 l 10239 1.165,--

ieseltankinstallatie met UNI-tank 1000 l resp. 1500 l
inhoud l aantal UNI-tank1000 l capaciteitl/min afmeting cm (l x b x h)gewicht ca. kg best.-nr. € ex. BTW** verzend z. blz 231

1000 1 50 166 x 77 x 159 114 10224
1.525,--

2000 2 50 166 x 157 x 159 206 10225 2.725,-
3000 3 50 166 x 237 x 159 298 10226

3.835,--

Dieseltankinstallatie  
met UNI-tank 1000 l resp  1500 l 
tankinstallatie, complete uitvoering 
bestaande uit:

•  UNI-tank 1000 l (7380) rep. 1500 l (7881),
1, 2 of 3 tanks

•  vulaansluiting met TW-koppeling (7390)
•  vulbegrenzer (1437)
• aftap- en ontluchtingsleiding
• Eelektropomp 50l/min
•  zonder       montage
•  elektropomp 230 V zelfaanzuigend

met automatisch tankpistool

tank pistoolhouder, teller, 4 m vulslang en
ontluchting

•  andere  lengtes  voor vulslang
optie zie blz 87

•  vullen            van de tanks via vaste
tankwagenaansluiting, aftappen en 

ontluchting via gezamelijke leidingen

ntroductiepakket premium 1000 l 
bestaande uit:
•  dieseltank UNI 1000 l (best.-nr. 7380)
•  elektropomp 230 V, zelfaanzuigend,

ca.50l/min(best.-nr
• pompconsole (best.-nr. 7631)
• automatisch-tankpistool
•  4 m  vulslang
•  zuigslang met terugslagventiel
• tankpistoolhouder

•  slanghouder (best.-nr. 10252)
toebehoren

• teller K33 (best.-nr. 7779 en 7984)
zie blz 87

• Eelektrische doorstroommeterFMTII/50
(best.-nr. 7574) zie blz 8

introdu
ctie-

pakket
introdu

ctie-

pakket 

premium

inhoud l aantal UNI-tank 1500 l capaciteitl/min afmeting cm (l x b x h)gewicht ca. kg best.-nr. € ex. BTW** Verzend z. blz231

1500 1 50 201 x 77 x 202 176 8821 1.995,--
3000 2 50 201 x 157 x 202 330 8822 3.680,--
4500 3 50 201 x 237 x 202 484 8823 5.315,--

< 3 m

dieseltankinstallatie  
met 2 UNI-Tanks1500 l 
(best.-nr. 8822)
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Stationaire tankinstallaties voor diesel

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud. 

Toebehoren voor UNI /MULTI-tanks  [PG 4]

Pompen toehoren speciaal voor UNI/MULTI-tanks aangepast 

Toebehoren voor UNI- en MULTI-tank
aanduiding best.-nr. € excl. BTW** verzend zie blz.245

Handpomp, capaciteit 25 l/min pssend voor  
UNI-/MULTI-tank tot1000 l 1452 135,--

8640 210,--
Elektropomp12 V, ca. 30 l/min effectief,  metaansluitkabel met klemmen, 
6 m slang, aftappistool
 Elektropomp 230 V, ca. 35 l/min effectief,  
4 m aansluitkabel, 6 m slang, aftappistool 8638 205,--

Elektropomp 12 V, ca. 25 l/min effectief,  
4 m aansluitkabel met klemmen, 6 m slang, automatisch tank-pistool 8641 245,--

Elektropomp 230 V, ca. 30 l/min effectief,  
4 m aansluitkabel, 6 m slang, automatisch tank-pistool 8639 240,--

Digitale teller K24,  
calibreerbaar,meetbereik10-120 l/min, aanduiding 5-cijfers, totale 
hoeveelheid 6-cijfers, beide zijden 1" buit.schr.draad met mof

8644 180,--

Vulslang voor elektropomp CENTRI
wanneer aftankslang langer dan standaard wordt gewenst, DN 19, prijs per 
meter nieuwe lengte ( de standaard slang  blijft in het pakket)

7213 10,--

Elektropomp ca. 50 l/min. 
passend voor UNI-/MULTI-tank 750 l en1000 l,  
230 V (zelfaanzuigend), met terugslagventiel, automatisch-
tankpistool, 4 m vulslang, pompconsole

7573 515,--

Elektrische  doorstroom-teller FMT 3/50  
voor elektropomp 50 l/min, display  in 90°-stappen draaibaar 7574 265,--

Verlengde slang DN 19 ***  
(met 2 x 1" schr.draad) voor elektropomp ca. 50 l/min

2 m 7071 70,--

4 m 7072 85,--

Vaste tankwagen ansluiting 
passend voor UNI-/MULTI-Tank 750 l, 1000 l en 1500 l 
met TW-koppeling, ontluchtingsleiding en vulbegrenzer

7857 240,--

Pomp console 
passend voor UNI-/MULTI-tank750 l en 1000 l 
voor montage van Cematic-pompen

7631 130,--

Eektropomp ca. 50 l/min  
230 V (zelfaanzuigend) met teller, zuigleiding,  automatisch-
tankpistool, tankpistoolhouder, 4 m vulslang, compleet gemonteerd 
op een console, die aan de  
UNI-/MULTI-tank zijdelings kan worden aangehangen

8162 650,--

Tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44 mm  
voor elektrisch verwarming van stookolie EL en dieselolie,capaciteit
 0,22 KW, zelfregulerend, voorkomt parafine-afscheiding

8126 410,--

Slanghouder
passend voor UNI-/MULTI-
tank750 l, 1000 l en1500 l

10252 95,--

Ultra-geluid-vulniveau-
aanduider, passend voor UNI-/
MULTI-tank alle groottes

10275 190,--

*** Verdere slanglengtes zie blz.116.
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Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

oebehoren voor UNI /MULTI-tanks[PG 4]

ompen en toebehoren speciaal voorUNI/MULTI-tanks passend 

Toebehoren voor UNI- en MULTI-tank

aanduiding best.-nr. € ex. BTW.** verzend z. blz 231

7857 235,--

Pompconsole  
passendfvoorUNI-/MULTI-tank750len1000l
voor montage v d cematic-pompen

7631 128,--

ap  
passendvoorUNI-/MULTI-tank340len1000l,
van polyethyleen, ook geschikt voor stapen van 
lege tanks bovenelkaar

8909 0,--

Elektropompca.50l/min 
230 V (zelfaanzuigend) met teller, zuigleiding, automatish-
tankpistool, tankpistoolhouder, 4 m vulslang, compleet gemonteerd 
op een console, die aan de  
UNI-/MULTI-tankzijdelings wordt aangehangen

8162 630,--

Tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44 mm  
voor electrische verwarming van huisbrandolie en  
dieselbrandstof, capaciteit 0,22 KW, zelfregulerend, 
voorkomt parafineafscheiding

8126 400,--

langhouder

passendvoor UNI-/MULTI-
tank750 l, 1000  en 1500 l

10252 94,--

Ultrageluid-vulniveauaanduider, 
passend voor UNI-/MULTI-
tank,alle groottes

10275 185,--

Elektropompca.50l/min,passend voor  
UNI-/MULTI-tank750len1000l,  
230 V (zelfaanzuigend), met teruslagklep, 
automatisch-tankpistool, 4 m vulslang en 
pompconsole
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uit te breiden tot 10000 
l in batterij vorm 

Technische en prijwijziginge onder voorbehoud

25 Jahre 

Tank-Garantie!

*

plaatsing voor buiten en onder dak , 
pompka afsluitbaar

tankwagenkoppeling 
en vulbegrenzer

V  veiligheidstank zonder 

opvangbak goedgekeurd*

transparante tankwand voor 
vulniveaucontrole

goedgekeurd ook 

voor biodiesel (RME)

100% corrrosievestendig

tankvoeten voor stabiliteit

De T-Tanks met lange levens-
duur goedkeurings-nr.: 
Z-40.11-190

Dieseltankstations met -Tanks

OutdoorIndoor
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tationaire tankinstallatie voor diesel

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

*

GT-complete stations [PG 4]

ankinstallatie 
•  complete uitvoering met

V -veiligheidstank
•  inhousschaalverdeling
• pomp

•  toebehorenpakket, mangatdeksel, ontluchtingskap
, vulaansluiting, vulbegrenzer)

•  zonder   motage

•  goegekeurd voor plaatsing in gebouwen 
en buiten onder dak onder opvangbak *,

echter op vloeistofdichte bodem mett 1 cm
buitenrand
(b.v. R1-afdichtoppervl.elementen, zie blz.
13).

•  voor waterwingebieden zie dubbel- 
wandige tanks blz. 17-22

•  TÜV-controle slechts nmalig voor
in gebruik nemen

tankgoedkeurings-nr.: Z-40.11-190 

elektropomp40l/minmet automatisch-
tankpistool

elektropomp50l/min

Tankinstallatie50l/min
� elektropomp 230 V ( elfaan uigend), pompcapciteit ca  50 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang

met afsluitbare pompkap

(bestaande uit V -veiligheidstank met toebehoren 7067 en 7069)

inoud l afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW** verzend z. blz 231

1000 116 x  73 x 212 87 7063 2.045,--
1500 166 x  73 x 212 107 7064 2.460,--
2000 216 x  73 x 212 127 7065 2.625,--

voor plaatsen in gebouwen of onder dak, onder pompkap

 (bestaande uit V -veiliheidstank met toebehoren 7068 en 7069)

Iinhoud l afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW* verzend z.blz.. 231

1000 116 x  73 x 195 80 7060 1.775,--
1500 166 x  73 x 195 100 7061 2.160,--
2000 216 x  73 x 195 120 7062 2.325,--

Tankinstallatie40l/min
� elektropomp 230 V, pompcapaciteit ca  40 l/min, automatisch tankpistool, 4 m vulslang

met afsluitbare pomkap

(bestaande uit V -veiligheidstank met toebehoren 7067 en 7572)

inhoud l afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW.** verzend z.blz. 231

1000 116 x  73 x 212 87 7057 ,--

1500 166 x  73 x 212 107 7058 ,--

2000 216 x  73 x 212 127 7059 ,--

voor plaatsen in gebouwen of onder dak, onder pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7068 en 7572)

inhoud l afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW.** verzend z. blz 231

1000 116 x  73 x 195 80 7054 ,--

1500 166 x  73 x 195 100 7055 -

2000 216 x  73 x 195 120 7056 ,--
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Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

aanduiding best.-nr. € excl. BTW verzend z.blz.. 231

comfortpakket 2000 l 7798 2.300,--

omfort-

e parin : 

220 €(10%)

comfortpakket 2000 l 

bestaande uit:

•  Dieseltank GT 2000 l

met mangat ø 145 mm eninhouds-
schaalverdeling (best.-nr.1450)

•  oebehorenpakket voor plaatsen

in gebouwen of onder dak:  met
mangatdeksel, ontluchtingskap,
vulbegrenzer,vulaansluiting,
tankpistoolhouder, zonder kap
(best.-nr. 7068)

• elektropomp ca .50l/min,230V
(zelfaanzuigend), met terugslag-
ventiel, automatisch-tankpistool, 4
m vulslang (best.-nr. 7069)

•  mechanische  teller K 33

voor elektropomp50l/min
(best.-nr. 7070)

Dieseltankstations met - tanks [PG 4]

R1-afdichoppervl. elent als 
toebehoren leverbaar

Dieseltank zonder toebehoren

inhoud l afmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best..-nr. € excl. BTW* verzend z. blz. 231

1000 116 x  73 x 161 met mangat 
ø 145 mm

en inhouds-schaalverdeling

60 1448 1.030,--
1500 166 x  73 x 161 80 1449 1.415,--
2000 216 x  73 x 161 100 1450 1.580,--

Toebehoren voor dieseltank

aanduiding afmeting per element cm (l x b) best.-nr. € excl. BTW.** verzend z. blz. 231

R1-afdichtoppervl.element voor 1 x GT 
1000 l (1 Stk.)

124 x 78 8714 69,--

R1-afdichtoppervl.element voor GT 1500 l 
Pakketeenheid 3 stuks (3 stk. per GT1500)

56 x 78 8712 100,--

R1-afdichtoppervl. element voor GT 2000 l 
Pakketeenheid 4 stuks (4 stk. per GT 2000)

56 x 78 8713 135,--
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tationaire tankinstallatie voor diesel

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

GT- iesektankstations [PG 4]

pvangbakken voor 

waterwingebieden 

•  goedgekeurd voor de
CEMO-veiligheidstank

•  voor      nalevering bij bestaande installaties
in waterwingebieden

•  gemaakt               van glasvezelversterkt
kunststof V

•  greeprand boven
•  stalen band in het midden

van de opvangbak

tank goedkeurings-nr.: Z-40.11-190

pvangbakken voor waterwingebieden  [PG 6]
passend voor
enkelvoudige tanks

Iinhoud

ca. l
buitenmaat cm boven 

x b x h) 
binnenmaat cm onder 

(l x b x h) ca. kg
best.- 

nr
€

excl. BTW
verzend  

z. 
b
lz
.

 z.blz  2311

1000 l 1160 158 x 87 x 105 145 x 74 x 104 47 5125 965,--
1500 l 1520 203 x 87 x 105 190 x 74 x 104 55 5126 1.125,--
2000 l 2030 268 x 87 x 105 255 x 74 x 104 69 5127 1.195,--

< 3 m

toebehorenpakket speciaal voor GT-dieseltankstations aangepast

aanduiding
best.-

nr.
€

excl. BTW 
verzend
s. z.blz 

231 2311

toebehorenpakket voor plaatsen in gebouwen en onder dak (openkelvoudige tank), 
bestaande uit: mangat, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluchtingskap, 
montagehandleiding passend voor handpomp best.-nr. 1452 of elektropomp

40l/minbest.-nr1454,5426,1453

7066
175,--

toebehorenpakket voor plaatsing ook voor buiten (op enkelvoudige tank),  
betaande uit: pompkap met houder, hangslot, mangatdeksel, vulbegrenzer, 

vulaansluiting, ontluchtingskap, montagehandleiding passendvoor
elektropomp40l/minbest.-nr.1454,5426,1453en 7572of elektropomp50
l/minbest.-nr.7069

7067 520,--

toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak (op enkelvoudige tank), 
bestaande uit: mangatdeksel, ontluchtingskap, vulbegrenzer, vulaansluiting, 
tankpistoolhouder, zonder kap, montagehandleiding passend voor elektropomp

40l/minbest.-nr.7572of elektropomp50l/min best.-nr. 7069
7068 250,--



15

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoudu

GT-dieseltankstations  4]

Pompen en toebehoren speciaal voor GT-dieseltankstations aangepast

aanduiding best.-nr. € excl. BTW** verzend z. blz. 231

handpomp,  
capciteit 25l/min(pastniet onder pompkap)

1452 130,--

1454 ,--

5426 ,--

elektropomp,ca.40l/min,
12 V met tankpistool en 4 m vulslang 

elektropomp,ca.40l/min,
24 V met tankpistool en 4 m vulslang 

elektropomp,ca.40l/min,
230 V met tankpistool en 4 m vulslang

1453 ,--

elektropomp,ca.40l/min,
230 V met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang

7572 ,--

elektrishe doorstroommeterFMTII/40voor 

elektropomp40l/min
7566 ,--

vulslang voor elektropompen CENTRI H40 en CENTRI
wanneer de aftankslang langer dan standaard gewenst wordt, DN 19, 
prijs per meter lengte  de standaard slang blijft in het pakket)

7213 ,--

elektropomp ca.50l/min,
230 V (zelfaanzuigend), met terugslagventiel,  
automatisch-tankpistool, 4 m vulslang

7069 485,--

mechanische teller K33 voor 

elektropomp50l/min
7070 165,--

elektrische doorstroommeterFMTII/50
voor elektropomp50l/min

7298 ,--

verlengde slang DN 19 (met 2 x 
1" schr. draad) 
voor elektropompca.50l/min

2 m 7071 69,--

4 m 7072 83,--

verdere slanglengtes zie blz. 87

mangatdeksel staal met twee schr.dr. nippels 2" schuin, 
voor vullen en ontluchting, 2 schr. dr. moffen 2" en 1" 
recht, TW-koppeling en onluchtingskap.

1451 135,--

vulbegrenzer 1437 43,--

naleverpakket pompkap 7326 400,--

tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 
44 mm voor elektrische verwarming van 
huisbrandolie EL en dieselbrandstof 
- capciteit 0,22 KW  
- zelfregulerend 
- voorkomt paraffineafscheiding

8126 400,--
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Stationaire tankinstallaties voor diesel

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Ddieselbatterijinstallaties met GT-tanks [PG 4]

Batterijtankinstallatie in rijen plaatsen 
Tankistallatie, complete uitvoering bestaande 
uit: 

•
 V - veiligheidstank met inhoudsschaalverdeling

•  toebehorenpakket (mangatdeksel, vularmatuur

,aansluiting hoek met TW-koppeling, 
ontluchtingskap, afzuigleiding1 ¼", 
vulbegrenzer, overdrukbeveiliging)

• elektropomp ca.50l/min,230V
(zelfaanzuigend)

•  mech. doorstroommeter
•  automatisch tankpistool
•  4 m vulslang
•  pompmontage aan de eerste tank a d voorzijde

•  onder  montage

•  goegekeurd  voor plaatsing in gebouwen
of onder dak onder opvangbak*, echter op
vloeistofdichte bodem met 1 cm buitenrand
(b.v. R1-dichte-oppervl. element, zie blz 13)

•  fvoor  waterwingebieden zie dubbelwandige
tanks blz.17-22

•  TÜV-controle slechts nmalig voor in gebruik nemen

tankgoedkeurings-nr.: Z-40.11-190

totale.
inhoud

totale afmeting

(l x b x h) cm
tank

1000 l
1448

tank

1500 l
1449

tank

2000 l
1450

basis-

eenheid

10107

uitbreidings-
eenheid

7095

pomp

7354
€

excl btw
verzend

zie 
blz 231

2er- 
Batterij

2000 148 x 149 x 196 2 - - 1 1 1 3.750,--
3000 198 x 149 x 196 - 2 - 1 1 1 4.520,--
4000 248 x 149 x 196 - - 2 1 1 1

4.850,--
3er- 
Batterij

3000 148 x 226 x 196 3 - - 1 2 1 5.040,--
4500 198 x 226 x 196 - 3 - 1 2 1 6.195,-
6000 248 x 226 x 196 - - 3 1 2 1 6.690,--

< 3 m

4er- 
Batterij

4000 148 x 302 x 196 4 - - 1 3 1 6.330--
< 6 m

6000 198 x 302 x 196 - 4 - 1 3 1 7.870,--
< 6 m

8000 248 x 302 x 196 - - 4 1 3 1 8.530,--
< 6 m

5er- 
Batterij

5000 148 x 379 x 196 5 - - 1 4 1 7.620,--
< 6 m

7500 198 x 379 x 196 - 5 - 1 4 1 9.545,--
< 6 m

10000 248 x 379 x 196 - - 5 1 4 1 10.370,--
< 6 m

* 

Toebehoren voor dieselbatterijinstallaties

aanduiding best-nr €

ex. btw*
verzend
s.z.blz23
1

elektropomp voor batterijinstallaties  
ca.50l/min,230V(zelfaanzuigend ,mechanische doorstroommeter,
automatisch-tankpistool, 4 m vulslang, in de beschermkast gemonteerd

7354 810,--

Verlengde slang DN 19 (met
 2 x 1" schr. draad

2 m 7071 70,--
4 m 7072 85,--

Vul- en  afzuigarmatuur 1 ¼" voor batterijinstallatie (max.aftaphoeveelheid 50l/min):

10107 620,--

7095 260,-

C-B3 basiseenheid voor eerste tank bestaande uit:  
vularmatuur,aansluithoek met TW-koppeling, afzuigleiding 1 ¼",  ontluchtingskappen, 
vulbegrenzer, montgehandleiding,overdrukbeveiliging.
C-B3 uitbreidingseenheid voor tweede tot vijfde tank bestaande uit: mangatdeksel ,
 vul- en ontluchtingsleiding, afzuigleiding1 ¼", montagehandleiding. extra pakket  voor 

batterijinstallaties R 1 ¼" in opvangbakken 7342 105,--
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Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

25 aar

tank- arantie

De DWT-tanks m  lange 
levensduur goekeurings-nr: 
Z-40.11-280 OutdoorIndoor

dubbelwandig  –
daarom zonder opvangbak
voor waterwingebieden goedgekeurd!

buiten plaatsbaar

vulbegrenzer

V  veiligheidstank  
dubbelwandig

uitbreidbaar tot  
11750 l als batterij

ook in waterwingebieden 
geen opvangbak

ook goedgekeurd 

voor biodiesel (RME)

trasparante tankwand 
voor vulniveaucontrole

100% corrosiebestendig

voor plaatsing is geen lekaanduidapparaat vereist, ook niet in waterwin-gebieden. De tanks 
zijn reeds met een in de tankwand geintegreerde onderhoudsvrije, optische lekaanduider 
uitgevoerd.  
(voldoet a d veiligheidsklasse 3 volgens EN 13160.)

•geintegreerdeoptischelekaanduiding
•lekaanduidapparaat als optiel,maar niet vereist

(nalevering mogelijk, dan veiligheidsklasse 1)

optische lekaanduider

lekaanduidapparaat 
CEMO DWT-tanks, dubbelwandig, met lekaanduidapparaat.
•lekaanduidapparaatcontroleert de binen-en buitenwand(veiligheidsklasse 1)
•met lekaanduidaparaat geen wandafstanden vereist

lekaanduidapparaat kan voor alle tankgroottes gebruikt worden

Dieseltankstations met DWT-tanks

Alle CEMO DWT-tanks zijn ook

zonder lekaanduidapparaat 

goedgekeurd!

tankwagenkoppeling
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Stationaire tankinstallaties voor diesel

 Technische und preisliche Änderungen 

Tankinstallatie50l/min
�  Elektropomp 230 V ( elfaan uigend) in beschermkast, pompcapaciteit ca. 50 l/min,

mech. doorstroommeter, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang

voor plaatsing in gebouwen en buiten (bestaande uit V - veiligheidstank met toebehoren 7354 en 7355)

inhoud l afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap gewicht ca. kg € ex.BTW** verzend z.blz. 231

1300 182 x  74 x 188 110 7368 2.755,--
1500 182 x  74 x 211 120 7369 2.915,--
2000 232 x  86 x 188 130 8634 3.105,--
2350 232 x  86 x 211 140 8635 3.010,--*

DWT-complete stations [PG 4]

tankinstaalatie 
•  complete uitvoering met

V - veiligheidstank, dubelwandig
•  pomp
•  toebehorenpakket (mangatdeksel, ontluchtingskap,

, vulaansluiting, vulbegrenzer)

•  onder  montage

• goedgekeurd voor platsing in gebouwen
en buiten onder opvangbak

•  TÜV- controle slehts nmalig voor
in gebruik nemen

tankgoedkeurings nr: Z-40.11-280

tankinstallatie50l/min
�  Elektropomp 230 V ( elfaan uigend), pompcapaciteit ca. 50 l/min,

automatisch-tankpistool, 4 m vulslang, teller K 24 ie toebehoren, bl  21

voor plaatsing in gebouwen of onder dak (bestaande uit V -veiligheidstank met toebehoren 7117 en 8949)

inhoud l afmeting  cm (l x b x h) zonder pompkap gewicht ca.. kg best-nr. € ex BTW.** verzend z.blz. 231

1300 150 x  74 x 194 100 7364 2.310,--
2000 200 x  86 x 194 120 8632 2.660,--

voor buiten plaatsing, met pompkap (bestaande uit V  veiligheidstank met toebehoren 7348 en 8949)

inhoudl afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend gewicht ca kg best.-nr. € ex. BTW** verzend z.blz 231

1300 150 x  74 x 225 107 7366 2.580,--
2000 200 x  86 x 225 125 8948 2.930,--

*  zie aanbieding Outdoor-veiligheidspakket blz. 19

Tankinstalatie40l/min
� Elektropomp 230 V, pompcapaciteit ca 40 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang voor

plaatsing in gebouwen of onder dak (bestaande uit V -veiligheidstank met toebehoren 7117 en 7572

iinhoudl afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap gewicht ca. kg best.-nr. € ex.BTW** verzend z. blz.231

1300 150 x  74 x 178 90 7360 ,--

2000 200 x  86 x 178 110 8630 ,--

voor buiten plaatsen, met pompkap (bestaande uit V -veiligheidstank met toebehoren 7348 en 7572)

inhoud l afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend gewicht ca. kg best.-nr. € ex. BTW.** verzend z.blz. 231

1300 150 x  74 x 225 100 7362 ,--

2000 200 x  86 x 225 120 8631 ,--

elektropomp 40l/min

elektropomp50l/min
(teller als toebehoren leverbaar)

elektropomp50l/minin 
beschermkast
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Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

DWT-tank zonder toebehoren met geintegreerde optische lekaanduiding

inhoud l afmeting cm (l x b x h) gewicht ca kg best.-nr € ex.BTW** verzend z. blz.231

1300 150 x 74 x 156 80 7372 1.635,--
1500 150 x 74 x 180 90 7373 1.795,--
2000 200 x 86 x 156 100 7374 1.985,--
2350 200 x 86 x 180 110 7375 2.170,--

DWT-tank
zonder toebehoren

Diesel tankstations met DWT-tanks [PG 4]

best.-nr. € ex BTW.** verzend z. blz..231

Veiligheidspakket 4700 l 7793 ,--

eiligheidspakkett DWT 4700 l 

bestaande uit:
• 2stuks dieseltanks  DWT2350l

(best.-nr 7375)
• vul-en afzuigarmatuurmet

mangatdeksel

• vul-en ontluchtingsleiding
• AaansluithoekmetTW-koppeling
• afzuigleiding1¼"
• onluchtingskap

• vulbegrenzer

(best.-nr 7358 en 7359)
• extra pakket(best.-nr.7342)
• elektropompca.50l/min,230V

(zelfaanzuigend)
• mech. doorstroommeter

• automatisch -tankpistool
• 4mvulslang
•

 in   de beschermkast gemonteerd (best.-nr. 7354)

Outdoor-veiligheidspakket DWT 2350 l
beschrijving gewicht ca. kg best.-nr. € ex. BTW** verzend z.blz 231

Outdoor-veiligheidspakket 2350 l 140 8635 ,--

ei i eid pakket

e parin

 520 € (10 %)

Outdoor-veiligheidspakket DWT 2350 l 
dubbelwandige tank met optische 
lekaanduiding.  
zonder lekaanduidapparaat voor  buiten 

plaatsing goedgekeurd, ook in 
waterwingebieden---------------------------------
------------------------------------------------------
---
d----------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
-------------------------------------------.
Veiligheidspakket WT 4700 ltr

• dieseltankDWT2350l(best-nr.7375)

• toebehorenpakket voor buiten plaatsen

(best.-nr. 7355)
• elektropomp ca.50l/min,230V

(zelfaanzuigend)
• mech.doorstroommeter
• automatisch-tankpistool
• 4mvulslang
•  iin de beschermkast gemonteerd best nr )7354
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oebehoren voor DWT-fieseltanstations [PG 4]

Stationaire tankinstallatie voor diesel

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud 

Pompen en toebehoren speciaal voor DWT-dieseltanks aangpast voor alle  

tankgroottes

aanduiding best.-nr. € ex. BTW.** verzend z.blz.. 231

toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen en buiten (op enkelvoudige tank),  
bestaande uit: mangatdeksel, ontluchtingskappe, vulbegrenzer,  vulaansluiting, 
zuigslang met terugslagventiel, montagehandleiding passend voorelektropomp
50l/minin de beschermkast best.-nr.7354

7355 310,--

elektropompca.50l/min,230V(zelfaanzuigend), 
mechanische doorstroommeter, automatisch-tankpistool 
met contructiegoekeuring, 4 m vulslang,  
in de beschermkast gemonteerd

7354 810,--

verlengde slang DN 19 (met 2 x 1" schr. draad) voor
elektropompca.50l/min

2 m 7071 70,--

4 m 7072 85,--

verdere slanglengtes zie blz. 87

angatdeksel van staal  
met twee schr.draadnippels 2" schuin, voor vullen en 

ontluchting, 2 schr.draadmoffen 2" en 1" recht,  
TW-koppeling en ontluchtingskap

1451 138,--

onderdruk-lekaanduidapparaat VL 320-420 7351 425,--

 toebehorenpakket voor lekaanduidaparaat voor ekelvoudige tank 7352 77,--

beschermkast voor lekaanduidapparaat voor buiten 

plaatseninclusief relaiscontact voor aansluiting van een 

signaalclaxon

7353 ,--

Signalclaxon  
voor lekaanduidapparaat bij montage in de 

beschermkast

5269 80,--

7730 105,--

bodenmat met noppen voor de beluchting v d plaatsingsoppervlak 

voor DWT 1300 en 1500 l

voor DWT 2000 en 2350 l 7731 145,--
tankverwarming t pe TH 370, 230 V, Ø 44 mm 
voor elektrische verwarming van huisbrandolie 
EL en dieselbrandstof 
- capaciteit 0,22 KW 
- zelfregulerend

- voorkomt parafineafscheiding

8126 410,--



21

oebehoren voor DWT-dieseltankstatons [PG 4]

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

ompen en toebehoren speciaal voor DWT-dieseltankstations passend  

alleen voor tankgroottes 1300 l / 2000 l

aanduiding best.-nr. € ex.BTW** verzend z.blz. 231

toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak 
(op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, vulbegrenzer, 
vulaansluiting, ontluchtingskap, montagehandleiding passend voor 
handpomp best.-nr. 1452

8520 175,-

toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak  
(op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, ontluchtingskap, 
vulbegrenzer,vulaansluiting, tankpistoolhouder, zonder kap, 
montagehandleiding passend voor elektropomp40l/minbest.-nr.7572of
elektropomp50l/minbest.-nr.8949

7117 235,--

toebehorenpakket ook voor buiten plaatsing (op enkelvoudige tank), 
bestaande uit: pompkap met houder, mangatdeksel, vulbegrenzer, 
vulaansluiting, ontluchtingskap, montagehandleiding passend voor 
elektropomp40l/minbest.-nr.7572of elektropomp50l/minbest.-nr 8949

7348 505,--

handpomp,capaciteit25l/min(past 
niet onder pompkap)

1452 135,--

elektropomp ca.40l/min 
230 V, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang

7572 ,--

elektrische dorstroommeterFMTII/40voor elektropomp40l/min 7566 ,--

vulslang voor elektropomp CENTRI H40 en CENTRI wanneer de 
aftapslang langer dan standaard wordt gewenst ,  DN 19, prijs per meter 
extra lengte  (de standaard slang blijft in het pakket)

7213 ,--

Elektropomp Cematic55,230V,ca.50l/min
passend voor DWT alle groottes, voor plaatsing in gebouwen of onder dak. 

uigslang 1,9 m met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m 
vulslang DN 19

8949 440,--

Digitale doorstroommeter K24,  
passend voor best-nr. 8948 en 8949, kpl. met inbouwset en knie 90°

8950 195,--
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tationaire tankinstallaties voor diesel

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Diesel batterijinstallaties met DWT-tanks [PG 4]

Batterijinstallatie in rijen plaatsing van 
tankinstallatie, complete uitvoering bestaande 
uit: 

•  V -veiligheidstank, dubbelwandig
(van glasvezel versterkt kunststof) met 
inhoudsschaalverdeling

• toebehorenpakket mangatdeksel,vularmatuur,

aansluitknie met TW-koppeling,
ontluchtingskap, afzuigleiding 1 ¼",
vulbegrenzer)

• elektropomp ca.50l/min,230V
(zelfaanzuigend)

• mechanische doorstroommeter

• Aautomatisch -tankpistool
• 4mvulslang
• ompmontage bij de eerste tank a d

voorzijde

• onder    motage

• goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen

of onder dak zonder opvangbak
• TÜV-Übeproeving slechts nmalig

voor in gebruik nemen

tankgoedkeurings-nr.: Z-40.11-280

totale-
inhoud

totale afmeting

(l x b x h) cm
tank

1300 l
7372

tank
1500 l
7373

tank
2000 l
7374

tank
2350 l
7375

basis-

eenheid

7358

uitbreid.

eenheid

7359

extra-
pakket

7342

Pumpe
7354

€

o. MwSt.**
Versand 
s. S. 231

twee-battterij 2600 182 x 151 x 188 2 - - - 1 1 - 1 4.790,--
3000 182 x 151 x 211 - 2 - - 1 1 - 1 5.110,--
4000 232 x 177 x 188 - - 2 - 1 1 1 1 5.595,--
4700 232 x 177 x 211 - - - 2 1 1 1 1 5.430,--

drie-batterij 3900 182 x 228 x 188 3 - - - 1 2 - 1 6.675,--
< 3 m

4500 182 x 228 x 211 - 3 - - 1 2 - 1 7.155,--
< 3 m

6000 232 x 268 x 188 - - 3 - 1 2 2 1 7.935,--
< 3 m

7050 232 x 268 x 211 - - - 3 1 2 2 1 8.490,--
< 3 m

laatsing ook als vier en vijf in batterij mogelijk. * ie aanbieding „veiligheidspakket blz 19 (best.-nr  7793).

Toebehoren voor dieselbatterijinstallatie

aanduiding best.-nr. € ex. BTW** Verzend z. blz 231

elektropomp voor batterijinstallatie  
ca.50l/min,230V(zelfaanzuigend), 
mechanische doorstroommeter,  automatisch-

tankpistool    met constructiegoedkeuring 4 m 
vulslang, in de beschermkast gemonteerd

7354 810,--

Verlengde slang ¾" 
2 m, met 1" aansluiting 7071 70,--
4 m, met 1" aansluiting 7072 85,--

Vul- en afzuigarmatuur 1 ¼"voor batterijinstallaties(max.capaciteit50l/min):

7358 460,--

7359 250,--

C-B3 basiseenheid DWT voor  eerste tank bestaande uit: vularmatuur, aansluitknie met  TW-
koppeling, afzuigleiding 1 ¼", ontluchtingskap, vulbegrenzer, montagehandleiding. C-B3 
uitbreidingseenheid DWT voor tweede tot derde tank bestaande uit: 
mangatdeksel, vul- en ontluchtingsleiding, afzuigleiding1 ¼", montagehandleiding. Extra 

pakket voor batterijinstallaties R 1 ¼"metDWT2000/2350(860mm breed) 7342 105,--
7351 425,--
7356 180,--

nderdruk-lekaanduidapparaat VL 320-420

Basispakket VL 320-420 voor aansluiting van twee tanks aan het lekaanduidapparaat.  itbreidingspakket 

VL 320-420 voor aansluiting voor verdere tanks aan het lekaanduidapparaat 7357 70,--
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Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

/ compleet station 5.000 l  [PG 4]

complete aansluiting-  
gemonteerd

afsluitbare 
toegangsklep

plaatsbespa

rend  recht-
hoekige  
constructie

gladde stabiele  
vorm  buitenop-
pervlak lange 

levensduur, omdat 
V  weers- en 

UV-bestendig

optimale veiligheid –  alle 
vloeistofgeleidende delen 
bevinden zich binnen de 
opvangbak

eenvoudige toegang tot 
de bedieningselementen

„Indoor basic“ 

DIBT-goekeuring Z-40.21-240

• complete uitvoering metPE-tank,

230VPpomp 70l/min

• pomp-contole
•  V  opvangbak(bij8708en8710)

met DIBT-goedkeuring Z-40.12-471
• tellerK33
• tankpistoolhouder

• slanghouder

• aftankslang 4m
• vaste tankwagenaansluiting

•vulbegrenzer

„Outdoor basic“ 

itvoering zoals „Indoor basic”,  
extra mett:
• weersbestendig V -dak
• lekkagesonde

itvoering met slanghaspel en 
tankautomaat met  tankgegevens-registratie  
en controle v d toegangsbevoegdheid op 
aanvraag.

erdere voordelen:

• zonde autokraan met eenvoudige hefapparaat
b.v. heftruc, frontlader, enz.te plaatsen

15 aar

tank arantie

� tankstation indoor,
zonder dak, zonder opvangbak

Diesel-compleet station en E V -complete stations

afmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € ex.BTW**

Versand s. 

aanduiding/inhoud.l

� Diesel-compleet station 5.000 l indoor, zonder dak , 
zonder opvangbak

265 x 135 x 220 260 8897 4.250,--
< 3 m

� E V   compleet station5.000lIndoor,zonder dak,
met opvangbak 8321

300 x 160 x 220 425 8708 6.585,--
< 3 m

� E/ V -compleet station5.000loutdoor,met dak 300 x 160 x 225 510 8710 9.435,--
< 3 m

�  tankstation
outdoor, 
met dak

binnenaanzicht, klep geopend

�  tankstation indoor,
zonder dak, met opvangbak pomp-console met230Vpomp70l/min,

teller K 33, tankpistoolhouderr, slanghouder en 
aftankslang 4 m
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Stationaire tankinsllatie voor diesel

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

ovengrondse tankinstallatie 

dubbelwandig van staal voor buiten 
plaatsen, goedgekeurd voor opslag van 
dieselbrandstof en RME

itvoering:
• gemaaktvolgensDIN6616/Dresp.DIN6624

•  aangelaste  steunvoeten
•  akverf met grond- en deklaag

•  ladder (model 5000 l zonder ladder door de lage constructie

•  peilstok
•  met zuigbuis in het mangatdeksel
•  met     t terugslagventiel
• lekaanduidapparaat en gevulde

controlevloeistof

• vulbegrenzer

•  compleet gemonteerd
•  fabrieksbeproevingsrapport

ptie:
•  laklaag naar wens v d cli nt

(tegen meerprijs)

De standaard tank wordt  met grondverf  en 
lakverf behandeld. Tankgarantie voor 

doorroesten van 10 jaar. 

Dieseltankstations met stalen tank [PG 4]

talen tank zonder toebehoren 
Tankinstallatie zoals boven beschreven.

inhoud l afmeting cm (l x b x h)* tank ø cm DIN gewicht ca. kg best.-nr. € ex. BTW.**

4000 240 x 165 x 225 160  6616/D 1100 7580 6.490,--
5000 445 x 130 x 190 125  6624 1250 7376 6.645,--
7500 390 x 175 x 225 160  6616/D 1800 7377 8.285,--

10000 520 x 175 x 225 160 6616/D 2200 7378 9.295,--
15000 780 x 175 x 225 160 6616/D 3000 8140 13.645,--
20000 668 x 215 x 266 200 6616/D 3800 8141 16.565,--
30000 982 x 215 x 266 200 6616/D 5200 8142 21.480,--

* mit Entlüftungsrohr

oebehoren 
vulniveauaanduider

ie bl  27.

talen tank extra uitgevoerd met console en 
zuigleiding voor dieselolie aftanken
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rijzen zonder aftankzuil maar met montage   *met ontluchtingsleiding en console  ***zonder aftankzuil

talen tank met elektropomp CUBE 70 K33
Tankinstallatie zoals blz 24 beschreven, extra uitgevoerd met pompinstallatie en zuigleiding, compleet gemonteerd tiert ii

Inhoud l afmeting cm (l x b x h)* tank ø cm DIN gewicht ca. kg best.-nr. € ex. BTW.**

4000 270 x 165 x 225 160  6616/D 1130 7859 7.650,--
5000 475 x 130 x 190 125  6624 1280 7860 7.750,--
7500 420 x 175 x 225 160  6616/D 1830 7861 9.190,--

10000 550 x 175 x 225 160 6616/D 2230 7862 10.325,--
15000 810 x 175 x 225 160 6616/D 3030 8143 14.880,--
20000 698 x 215 x 266 200 6616/D 3830 8144 17.035,--
30000 1012 x 215 x 266 200 6616/D 5230 8145 22.845,--

* met ontluchtingsleiding

elektropomp  CUBE 70 K33 
(details zie blz. 82)

lektropomp CUBE 70 K33

•  zelfaanzuigend
• pompcapciteit ca.70l/min
•  doorstroommeter met totaal teller en

separate teller

•  4 m vulslang, automatisch-
tankpistool

• in beschermkast gemonteerd

lektropomp CUBE 70 MC50

•  zelfaanzuigend
• pompcapaciteit ca.70l/min
• elektrische doorstroommeter met

50 gebruikerscodes
•  4 m vulslang, automatisch-

tankpistool

•  in  de beschermkast gemonteerd

talen tank met elektropompCUBE 70 MC50
Tankinstallatie zoals op blz 24 beschreven, extra uirgevoerd met pompinstallatie en zuigleiding, compleet gemonteerd

montiert  inhoud l afmeting cm (l x b x h)* tank ø cm DIN Gewicht ca. kg Best.-Nr. € ex.BTW 
BT     

7.5      7      
7.865

M7.865w
S

t.*

   

*7.675

8.470,--4000 270 x 165 x 225 160 6616/D 1130 7863

5000 475 x 130 x 190 125 6624 1280 7864 8.705,--
7500 420 x 175 x 225 160 6616/D 1830 7865 10.225,--

10000 550 x 175 x 225 160 6616/D 2230 7866 11.115,--
15000 810 x 175 x 225 160 6616/D 3030 8146 15.285,--
20000 698 x 215 x 266 200 6616/D 3830 8147 17.805,--
30000 1012 x 215 x 266 200 6616/D 5230 8148 22.845,--

* met ontluchtingsleiding

elektropomp CUBE 70 MC50 
(details zie blz.82)

Vrachtkostentabel voor dieseltankstation met stalen tank

  PLZ Inhalt 4.000 l 5.000l/7.500l 10.000 l 15.000l/20.000l/30.000l

1/2
 730,-- €  1.010,--€  1.130,-- € 1.660,-- €

0/3/4/5
 590,-- €  890,-- €  900,-- €  1.605,-- €

6/7/8/9
 475,-- €  745,-- €  780,-- €  1.235,-- €

talen tank met console voor diesel aftankzuilen
Tankinstallatie zoals op blz. 24 beschreven, extra uitgevoerd met console en zuigleiding voor diesel aftankzuilen (zie blz 79 
en blz 80), compleet gemonteerd. De disel aftankzuilen moeten separaat besteld worden. 

afmeting cm (l x b x h)* tank ø cm DIN gewicht*** ca. kg € ex. BTW.**

4000 290 x 165 x 225 160 6616/D 1130 8591 7.125,--
5000 495 x 130 x 190 125 6624 1280 8592 7.060,--
7500 440 x 175 x 225 160 6616/D 1830 8593 8.655,--
10000 570 x 175 x 225 160 6616/D 2230 8594 9.640,--
15000 830 x 175 x 225 160 6616/D 3030 8595 14.350,--
20000 718 x 215 x 266 200 6616/D 3830 8596 16.990,--
30000 1032 x 215 x 266 200 6616/D 5230 8597 22.060,--

Dieseltankstations met stalen tank [PG 4]



Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

Windlbelastings-beveiliging beschermkast voor bediening

Eenvoudig omhoog 
klappen via de elektrische 
trekketting.
 Zo weinig plaats heeft de 
afvulplaats nodig!

Toebehoren voor dieseltanks en afvulplaats voor buiten plaatsen  [PG 4]

Aanduiding best.-nr. E excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

ASS-armatuur compleet met toebehoren  Wanneer de CEMO-af-
vulplaats (best.-nr. 8075) met deze armatuur is uitgevoerd, dan 
kan de afvulplaats 8075 ook voor vullen van de tankinstallatie 
volgens TRwS 781 hoofdstuk 4.2.2.3 gebruikt worden. 
Leveringsomvang bestaande uit:
•  ASS-koppeling G2“ met automatische sluiting
• tankplaats voor vulaansluitingen
•  wandarmatuur voor omconstrueren van een bestaande

vulbegrenzer (GWG) naar ASS-uitvoering, productkenmerk
„diesel“. IP 68

•  kabel voor de aarde aansluiting 0,9 m
•  verbindingskabel 1,9 m tussen tankplaats

en de wandarmatuur voor GWG

8693 790,--

Afvulplaats opklapbaar, voor buiten plaatsen 
[PG 9]

Afvulplaats opklapbaar, voor buiten plaatsen
Aanduiding buitenmaat 

cm (l x b x h)
opvang-
volume l

wielbelast. 
kN

gewicht 
ca. kg

best.-nr. €

excl. BTW.*
verzend 
zie blz. xxx

Afvulplaats opklapbaar, voor buiten 
plaatsen, met trekketting aan steunen 500 x 284 x 316 500 50 930 10754 9.255,--

< 3 m

< 6 m

6 m +

Afvulplaats opklapbaar,  
voor buiten plaatsen
Voor veilig tanken volgens voorschriften 
van uw voertuigen. Weglopende brandstof 
wordt tegen gehouden en kan in omhoog 
geklapte toestand via een verzamelgoot 
eenvoudig verwijderd worden.
Toelating aangevraagd.
Gepatenteerd systeem.
De opvangbodem moet op een vlakke 
vaste ondergrond worden gelegd. Het 
klapmechanisme moet met de meegele-
verde ankers voor zware belasting verankerd 
worden. Speciale voordelen zijn:

• compacte constructie
•  in omhoog geklapte toestand is voor de 

afvulplaats slechts weinig ruimte nodig
•eenvoudige bediening door middel van 
elektrischem trekketting

• in één dag opbouw- en bruikbaar
•  glijremmende oppervlakte
•  geen ijkconstatering vereist
• wand geverfd (gegalvaniseerd op aanvraag)
• met spuit-beschermwand
•  driezijdig oprijbare verhoogde randen
•  Buissteunen 2” im afvulplaats geïnte-

greerd, daarom ook als afvulplaats voor

vullen van de opslagtanks door tank-
voertuig geschikt bij gebruik van een 
afvulslang beveiliging ASS

• geïntegreerde beschermkast voor 
bediening

• geïntegreerde aanslagpunten/hefogen
voor veilig heffen van de delen

• geïntegreerde windbelastings-beveiliging
voor beveiliging van de bodem-wand in de 
vertikale positie

• Opvangbodem en toebehoren worden
separaat geleverd, zonder montage
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Afvulbodem compact

voor de volgens voorschriften veilig 
aftanken van uw voertuig. Weglopende 
brandstof wordt tegengehouden en kan 

verwijderd worden.  
goedkeurings nr.: Z-38.5-107

peciale voordelen zijn:

•  compacte  constructie
• mobiel, transportabel

• in n dag opbouw- en bruikbaar

•  begaanbare, glijremmende
oppervlakte

•  geen ijkbevestiging nodig
•  tot 50 kN wielbelasting
• wrkbereik is verkleind

het aftankpistool door 1 m hoge 
afschermwand (doorsteekbaar)

•  driezijdig berijdbare buitenrand

zie ook  „wettelijke basis” blz 5.

veilige vulslanghouder met 

knikbescherming en lange begrenzing.

Afvulbodem [PG 9]

fvulbodem

aanduiding buitenmaat
cm (l x b x h)

opvang-
volume l

wielbelast. 
kN

gewicht
ca kg

best.-
nr.

€

ex.  BTW.**
verzend 
s.z.blz. 231

Abfüllplatz Kompakt 400 x 200 x 100 200 50 490 7827 3.230--
< 6 m

Abfüllplatz Kompakt 500 x 250 x 100 275 50 730 8084 4.985,--
< 6 m

Abfüllplatz Basic 500 x 250 x 5 275 50 570 8124 3.380,--
< 6 m

Afvulbodem basic

(zonder  afschermwand en aanrijbeveiliging)
voor de volgens voorschriften veilig aftanken 
va uw voertuig.
Weglopende brandstof wordt tegengehouden 

en kan verwijderd worden.  
oedkeurings-nr.: Z-38.5-107

•  met    twee overrijdbare buitenranden aan de 
voorzijden

•  zonder afschermwand
(moet extra worden aangebracht,
z.b.v. stalen wand 1 m hoog aan de muur

afvulbodem compact

Aafvulbodem basic
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STATIONAIRE TANKINSTALLATIES VOOR DIESEL

NIEUW

Technische- en prijs-wijzigingen on voorbehoud 

TANKMONITOREN  PG 4

VULNIVEAUAANDUIDEN ZONDER EN MET GEGEVENSOVERBRENGING VOOR DRUKLOZE  TANKS

Beschrijving / inhoud ltr. Best.-Nr. € o. MwSt.** Versand

Vulniveau-meetapparaat pneumatisch,  voor diesel 7565 135,--

Vulniveau-meetapparaat pneumatisch, voor AdBlue 8020 145,--

Vulniveau-meetapparaat mechanisch met vlotter, voor diesel/water
geen vrije schroefaansluitingen aan de tank nodig. 10717 88,--

Vuliveauaanduider met ultrasone-meting Apollo „Visual“ 
Gegevensoverbrenging per mobilofoon 433 MHz, 
Bereikafstand max. 200 m,  steepjesaanduiding aan de sensor en aan 
de  ontvanger. De ontvanger wordt in een 230 V stekker gestoken.
Geschikt voor tanks zonder binnenliggende  constructies in de 
ultrasone-kegel van ca. 30°, b.v. UNI-tank of  CUBE-tank.

10275 190,--

Vulniveauaanduider Piusi OCIO voor  diesel, 230 V, IP55
Drukmeting met aanduiding van het vulniveau in millimeters, liters en 
procenten, Minimaal- en maximaal niveau-alarm  met  potentie vrije relais- 
contacten

7795 410,--

Vulniveauaanduider Piusi OCIO voor olie, 230 V, IP55
7796 460,--

Vulniveauaanduider Piusi OCIO voor AdBlue, 230 V, IP55 10219 490,--

Vulniveauaanduider GOK SmartBox 1, 230 V, IP54, zonder sonde
Aanduiding van het vulniveau in millimeters, liters en procenten zoals
liters in vrije ruimte

11172 345,--

Gegevens-transfer-moduul analoog 4 - 20 mA, voor SmartBox 8394 265,--
Vulniveau-aanduiding GOK SmartBox 4, 230 V, IP54, zonder sonde.Aanduiding van het 
vulniveau in millimeters,liters en procenten en procenten zoals  liters in vrije ruimtes,
 Gegevensoverbrenging per GSM afhankelijk van de provider zoals SMS  of e-mail,
noodzakelijke  SIM-kaart is niet inbegrepen, Gebeurtenis  melden b.v. voor melding van  een 
installatie-storing. 1 Relais met open- en sluitings-contact

11173 1.135,--

Analyseer-apparaat GOK SmartBox 4 Pro, 230 V, IP54, zonder sonde 
aansluiting tot vier sonden, anders zoals  11173 11174 1.510,--

Analyseer-apparaat GOK SmartBox 4 LAN, 230 V, IP30, zonder sonde  Aanduiding 
van het vulniveau in millimeters, liters en procenten zoals liters in vrije ruimtes, 
gegevens-overbrenging per LAN-aansluiting aan een lokaal netwerk. 
Gebeurtenis melden b.v. melding  van een installatie storing.
1 Relais met open- en sluitings-contact 

11175 1.160,--

Analyseer-apparaat GOK SmartBox 4 LAN Pro, 230 V, IP30, zonder sonde 
Aansluiting tot vier sonden, anders zoals11175 11176 1.385,--

PC-Set LAN voor SmartBox 4 LAN, software (CD) en Lizenz
Darstellung auf PC und Auswertefunktionen für einen Tank: Entnahmekurve, 
Verbrauchstabelle, Liter-Logbuch, Alarme. Datenweitermeldung per Auto-Email

11177 375,--

PC-Set LAN PRO voor SmartBox 4 LAN, software (CD) en lizenz
Beschrijving op PC en analyseerfuncties voor maximaal 56  Tanks 11178 765,--

Druksonde RVS LC 0 - 250 mbar voorSmartBox, 6 m kabel, met 
montageset, GKL 1 % 11179 430,--

kabel-verbindings-box IP66 ademend, voor SmartBox 
noodzakelijk wanneer het aanduidapparaat meer dan  6 mtr. van 
de tankbodem wordt  geinstalleerd

11180 55,--

Sonden voor speciale media   en andere drukinstellingen voor de  SmartBox op aanvraag.
Verdere aansluitingen voor SmartBox als optie  leverbaar voor b.v. B. 4-20 mA, 0-5 V, M-Bus, H-protocol
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MOBIELE TANKINSTALATIES VOOR DIESEL  (S. 40-67)

DT-MOBIEL EASY EN  DT-
MOBIEL EASY COMBI 
• 125 - 980 l
• tank van PE materiaal
• toegelaten voor transport volgens

ADR (200 l, 460 l, 600 l oder 980 l)
•

toegelaten voor transport  voor
direct gebruik         
volgens ADR 1.1.3.1 c)
(125 l, 210 l of 440 l) 

DIESELTROLLEY 
• 60 l + 100 l
• tank van PE
• toegelaten voor transport

bij direct gebruik volgens  
ADR 1.1.3.1 c)

•  met wielen

VERZORGINGS-TANKS

MULTI-TANK 
• 400 - 1.500 l
• Tank van HDPE met

geïntegreerde 
gegalvaniseerde stalen- 
opvangbak

DT-MOBIEL EASY 

GENERATOR-Tank 
• 200 - 980 l

• Tank van PE materiaal

67 
CUBE-TANK MOBIEL

• 1.000 l - 1.500 l
• Tank van PE materiaal met

geïntegreerde PE-opvangbak

DT-MOBIEL PRO  
GENERATOR-TANK 980

• 980 l
• Buiten tank van

3 mm staalplaat
• stapelbaar

DIESEL EN 
HUISBRANDOLIE
TROLLEY 
• 60 l + 100 l
• Tank van PE materiaal

NIEUW

XX

GENERATOR_TANKS

DT-MOBIEL 
• 400 - 980 l
• toegelaten voor transport en opslag,

voor buiten plaatsen en in gebouwen 
volgens ADR

• DT-mobiel enkelwandig: in waterwin-
gebieden voor gebruik als opslagtank 
met opvangbak

• DT-mobiel dubbelwandig: ook in
waterwingebieden zonder opvangbak 
toegelaten

DT-MOBIEL LIGGEND
• 980 - 3.000 l
• met stabiele pompkast
• stapelbaar (980 l)
• toegelaten voor transport

en opslag, voor buiten plaatsen en in 
gebouwen volgens ADR

• dubbelwandig, ook in waterwin-gebieden
 zonder opvangbak toegelaten

DT-MOBIEL PRO  
EN DT-MOBIEL PRO COMBI
• 980, 980/200, 850/100 of 440, 440/50 l
• als optie met extra tank voor AdBlue®

• stapelbaar
• toegelaten voor transport en opslag,

voor buiten en in gebouwen plaatsen 
volgens ADR

• dubbelwandig, ook in waterwingebieden
 zonder opvangbak toegelaten

TANKS OP BOUWPLAATSEN
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Mobiele tankinstallaties voor diesel

Mobiele tankinstallaties voor diesel

 ettelijke basis

obiele tankstations voor dieselbrandstof 
worden in veel bedrijven gebruikt. De 
wettelijke basis wordt in de  (europese 
overeenkomst via de internationaal transport 
voor gevaarlijke goederen op de weg), de 
GGVSEB (t) en de GGBefG (geregeld. 
Worden de tanks als vaste tankstation 
gebruikt, dan gelden de regels voor eigen 
gebruik tankplaatsen, zie blz. 5, 
overeenkomst. 

 ebruik van mobiele diesel-  resp  

ben ine tankinstallaties/ IBC

Volgens de risicogoederenvorschriften zijn 

de mobiele tankinstallaties niet. et gaat 
hier om grootverpakking (IBC). De 
afkorting IBC staat voor intermediate 
bulk container. IBC wordt in 
verschillende takken voor transport en 

opslag, onder anderen van risico goederen, 
gebruikt. e worden met vloeibaar of 
vloeiende producten, maar ook voor losse 
producten gevuld . aartoe behoren 

z.b.v. brandstof  voor aftanken van
machines, chemicali n, afvalstoffen, stoffen, 
maar ook levensmiddelen, cosmetica en 
pharmaceutisch producten. IBC hebben een 
volume tot 3.000 liter.

rijstellingen in conbinatie met de soort 

transportuitvoeringen onder hoodstuk 

1.1.3.1 c) ADR 

– handwerkregeling

Worden alle vrijstellingsvoorwaarden volgens 
1.1.3.1 c) ADR vrij verklaard, dan volgt een 
complete vrijstelling van risicogoederen,d.w.z.  
voorschriften voor risicogoederen worden niet 

meer gebruikt.
it betekend voor land- en bosbouw , 

landschaponderhoud en handwerk bedrijven 
een grote verlichting omdat ze de bepalingen 
voor risicogoederen niet moeten nakomen.

et gaat daarbij om:

• Vgebruik van een constructief beproefde
verpakking

• niet nakomenvan kentekens-
en voorschriften

• wegvallen v d uitvoeringsplicht met

een brandblusapparaat
• wegvallenv d meeleverplicht van beleidings

papieren (hier: vrachtbrieven)

Voor de praktijk betekend deze regeling een 
belangrijke verlichting, omdat volgens RSEB 
1-5.1 (richtlijnen uivoeren v d risicogoed-
erenverordening weg, spoorbaan en 
binnenscheepvaart) evering voor  direct 
verbruik tot max. 450 liter van de voor- 
schriften van der ADR niet nodigd. 
Transport voor direct verbruik betekend, dat 
tot 450 l ook in personenwagen naar de 
machine gereden mag worden. eze mag 
daar niet afgezet worden, maar wordt direct 
afgetankt en verbuikt.  

et hiervoor ook op de Checklijst 

„Handwerkregelung”,  bl  33. 

eproeving of controle

Bij de mobiele dieseltankstations gat 
het om risicogoederen overwegend om 

zogenaamde grootverpakking , ook IBC 
genoemd De fabrikant zelf gebruikt 
deze diesetankinstallaties voor een deel 

andere aanduiding, 

A

K

s

Belangrijke wettelijke bepalingen voor mobiele tankinstallaties

Voorbeeld van een 
mobiele 
dieseltankinstallatie met  
200 l inhoud voor direct 
gebruik

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
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Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.



itsparingen voor sjorbanden

e ntegreerde beluchting

Technische und prijs wijzigingen onder voorbehoud

Dieseltrolley

Nieuw idee – beproefde CEMO kwaliteit.

Mobiel tanken op elke plaats was tot nu toe een moeilijk gebied. fgezien van het transportprobleem 
waren afhankelijk van de uitrusting met tankaansluiting, trechter of slang kleinere brandstof-
hoeveelheden snel geknoeid.Volledig andersis het met nieuweCEMO„tank-Trolleys“: eze brengen 
tot100literdiesel of benzine op de gewenste plaats – absoluut veilig en volgens de voorschriften.

nikbescherming +draaischanier + afsluitkraan

oor de knikbescherming en de draaischanier is uw aftapslang 
optimaal beschermd. De tank is bij transport met afsluitkraan 
volledig afgesloten.

Bewerkte uitsparingen voor sjorbanden 

(100 l) geven  de veiligheid  bij transport 
in het voertuig.

lang houder

Of staand of liggend – alles  blijft zitten, 

geen slang  verschuift.

ankpistoolhouder

 eintegreerde    

tankpistoolhouder     

ielen voor ongelijk terein

Grote wielen voor eenvoudig hanteren op 

ongelijk terrein en over trappen.

De ge ntegreerde beluchting maakt 
continu aftappen mogelijk,  zonder de
„Trolley“te openen.

LiFePO4-accu

lTotaal mobiel en kabelloos,

onafhankelijk van voertuigaccu. 

4242
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vulniveau
100 %

5 kg (60 l) 
20 kg (100 l)

30 °

vulniveau
70 %

2 kg (60 l) 
6 kg (100 l)

30 °

vulniveau
50 %

neutraal

30 °

dieseltrolley [PG 4]

dieseltrolley 60 l en 100 l
•  toegelaten voor transport voor direct

verbruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
•  tank van polyethyleen met geïntegreerde

handgreep en draaggrepen
•  vulaansluiting met geïntegreerde

be- en ontluchting
• aftapleiding met afsluitkraan
•  Trolley 100 l: wielen 300 mm,

luchtbanden, voor terreinverplaatsing
Trolley 60 l: wielen Ø 240 mm

•  klotswand
• tankpistoolhouder geïntegreerd
•  Trolley 100 l: geïntegreerde uitsparing 

voor bevestiging met sjorbanden
tijdens het transport

pomp gemonteerd:
•   handpomp 25 l/min, 3 m aftapslang

en tankpistool
•   zelfaanzuigende, elektrische pomp

CENTRI SP 30,12 V, 25 l/min,  
met automatisch       tank pistool,  
3 m vulslang en 4 m elektrische kabel

dieseltrolley
Aanduiding / inhoud afmeting in cm 

(l x b x h)
gewicht 
ca. kg

best.-
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 
zie blz. xxx

dieseltrolley 60 l, met handpomp en tankpistool 90 x 52 x 37 18 11100 460,--

dieseltrolley 60 l, met elektropomp CENTRI SP 30 en automatisch-tankpistool 90 x 52 x 37 15 11133 470,--
dieseltrolley 60 l, met elektropomp CENTRI SP 30, LiFePO4-accu, oplader 
en aut. tankpistool 90 x 52 x 37 15 11134 570-,--

dieseltrolley 100 l, met handpomp en tankpistool 100 x 59 x 43 22 11101 540,--

dieseltrolley 100 l, met elektropomp CENTRI SP 30 en automatisch-tankpistool 100 x 59 x 43 22 11102 550,--
dieseltrolley 100 l, met elektropomp CENTRI SP 30, LiFePO4-accu, oplader 
en aut. tankpistool 100 x 59 x 43 22 11103 650,--

dieseltrolley 100 l met elektro-
pomp CENTRI SP 30

dieseltrolley 100 l 
met handpomp

gewichtsbelasting bij hand-
greep in de transportstand bij 
60 l-Trolley en 100 l-Trolley

dieseltrolley 60 l met elektro-
pomp CENTRI SP 30 en accu

Toebehoren digitale doorstroom meter 
K 24 voor montage tussen vulslang en 
automatisch-tankpistool
bij de elektro-pompuitvoering 
zie blz. xxx.

Toebehoren: extra-accu (10602) zie blz. 84.

accu-uitvoering 
met oplader
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De variabele dekselaanslag maakt montage 
mogelijk voor zowel links als ook rechts voor een 
optimale handeling.

variabele dekselaanslag

tankpistoolhouderZapfpistolenh

alter

e  e  e .

iIntegrierte Staplertaschen Die

integreerde uitsparing  voor heflepels voor hanteren 

in gevulde toestand 

Innovatieve dieseltankinstallaties met meerdere voordelen.

iIntegrierte ergonomische 

Tragegriffe e e       e EDe geintegreerde 

draaggreep maakt eenvoudige handeling mogelijk bij 

verladen.

Mobile Tankanlagen für Diesel

DT-Mobil Easy

www.kruse.nl tankstations/
mobiel diesel benzine

Technische en prijwijzigingen onder voorbehoud



37

iIntegrierte Schlauchhalterung 
De geintegreerde slanghouder houd tot  volgende keer 

aftanken. 

De afsluitkraan maakt het volledig afsluiten v d tank 
mogelijk en verhoogt de veiligheid bij transport.

Aftapleiding met afsluitkraan

De klapbare kraan- en vaszet-ogen (600 l) verlichten de 
volgens voorschriften laadbeveiliging en dienen 
gelijktijdig als bevestigingsogen voor het heffen met de 
kraan.

lapbare kraan en bevestigingsogen

De geintegreerde beluchting maakt continu aftanken 
mogelijk zonder de tank te openen. 

eintegreerde beluchting 
met drukontlasting

 eintegreerde uitsparingen (125 l, 200 l, 430 l) resp. ogen 
(600 l) voor bevestiging met bevestigingsbanden tijdens het 
transport.

itsparing bevestigingsband

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
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Mobiele tankinstallaties voor diesel

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

DT-MOBIEL EASY 125 L EN210 L  PG 4
VOLGENS ADR 1.1.3.1 c)

Beschrijving
inhoud  

l
afmeting in cm 
(l x b x h)

gewicht 
ca. kg

best.- 
nr.

€
excl.  BTW** verzend

Handpomp en tankpistool 125 80 x 60 x 45 22 8915 555,--
Elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, automatisch-tankpistool 125 80 x 60 x 45 20 10606 515,--
Elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, automatisch-tankpistool 210 78,5 x 59,5 x 68,5 19 10978* 515,--
Elektropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool 210 78,5 x 59,5 x 68,5 22 10979 580,--
Elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, automatisch-tankpistool, klepdeksel 210 78,5 x 59,5 x 68,5 21 10981* 595,--
Elektropomp 12 V, 40 l/min, automatisch -tankpistool, klepdeksel 210 78,5 x 59,5 x 68,5 23 10982 695,--
Elektropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool,klepdeksel 210 78,5 x 59,5 x 68,5 23 11104 745,--
Elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 ltr. / min, LiFePO4-accu, 
oplader, automatish-tankpistool en klepdeksel

210 78,5 x 59,5 x 68,5 21 11109 665,--

DT-Mobil Easy
toegelaten voor transport voor direct 
gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c) 

TANK:
• 125 l, 210 l, 440 l en 440/50 l 

polyethyleen, enkelwandig
• tankpistoolhoudr geïntegreerd
• vulaanluitingen geïntegreerd
• geïntegreerde beluchting met drukontlasting
• geïntegreerde palletvorkhouders en draaggrepen
• igeïntegreerde uitsparing  voor bevestiging

met sjorbanden tijdens het transport

Pompen, gemonteerd:
• zelfaanzuigende, elektri sche pomp

12 V 40 l/min, met automatisch -
tankpistool, 4 mtr. vulslang DN 19 en 
4 mtr. elektrokabel

• elektropomp, CENTRI SP 30, 12 V,
30l/min,extreem geluidsarm, met automatich-
tankpistool,4 mtr. vulslang DN 19 en 4 mtr. 
elektrokabel of accu 

• handpomp 25 l/min, 2,7 m aftankslang
 DN 19 en tankpistool

210 l met elektropomp12 V

210 l met CENTRI SP30 en LiFePO4 accu

DT-MOBIEL EASY VOLGENS ADR 1.1.3.1 c)i

* SP-pakket: besparing 12 %

12 % 
besparing!TOPSELLER

SP-pakket DT-mobiel Easy 210 liter met pomp CENTRI SP 30
• inhoud 210 Liter
• elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min
• automatisch -tankpistool

zonder klepdeksel :
best.-nr. 10978  515,--** 
E excl BTWt. 

CENTRI SP 30
EXTREEM

GELUIDSARM

11109 incl. 
oplader

CENTRI SP 30
EXTREEM

NIEUW

210 l met elektropomp CENTRI SP 30210 l met elektropomp 12 V

GELUIDSARM
210 l met elektropomp CENTRI SP 30 en klepdeksel

125 l met handpomp

TOPSELLER

met klepdeksel:
best.-nr. 10981  595,--** 
E excl. BTW.
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440 l met
elektropomp
CENTRI SP 30

DT-MOBIEL EASY 440 L EN COMBI 440 / 50 L  PG 4
NACH ADR 1.1.3.1 c)

Beschrijving
inhoud  

l
afmeting cm 
(l x b x h)

gewicht 
ca. kg

best.- 
nr.

€
excl.    BTW** VERZEND

Snelkoppeling en klepdeksel 440 118 x 80 x 71 35 11110 535,--
Elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 ltr. / min, geluidsarm, automatisch tankpistool 440 118 x 80 x 71 33 10984 730,--
Elektropomp 12V, 40 l/min, automatisch-tankpistool 440 118 x 80 x 71 35 10985 795,--
Elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 ltr. / min, extreem geluidsarm, 
automatisch-tankpistool, klepdeksel 440 118 x 80 x 71 36 10987 880,--

Elektropomp12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool, klepdeksel 440 118 x 80 x 71 39 10988 945,--
Elektropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool, klepdeksel 440 118 x 80 x 71 39 11105 995,--
Premium, elektropomp 12 V, 40 l/min,teller K24, slanghaspel met 8 mtr. 
slang DN 19, automatisch-tankpistool, klepdeksel 440 118 x 80 x 85 62 11107 1.445,--

Premium, elektropomp 24 V, 40 l/min, teller K24, slanghaspel met 
8mtr. slang DN 19, automatisch-tankpistool, klepdeksel

440 118 x 80 x 85 62 11108 1.495,--

Beschrijving
inhoud

l
afmeting cm 
(l x b x h)

gewicht 
ca. kg

best.- 
nr.

€
Excl 
.

 BTW*
*

verzend
Elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 ltr. / min, extreem geluidsarm, 
automatisch -tankpistool, klepdeksel COMBI 

440/50

118 x 80 x 85 51 10991 1.180,--

Elektropomp 12 V, 40 ltr./min, automatisch -tankpistool, klepdeksel 118 x 80 x 85 54 10992 1.275,--
Eektropomp 24 V, 40 ltr./min, automatisch- tankpistool, klepdeksel 118 x 80 x 85 54 11106 1.325,--

440 l en 440/50 l

440 l met snelkoppeling

440 l Premium met slanghaspel en teller 

DT-mobiel Easy 
Beschrijving zie blz. 46

Uitvoeringen COMBI  
met extra tank voor AdBlue®: 
 met elektropomp CENTRI SP30, 
4 mtr. vulslang DN 19 en  
automatisch -tankpistool

DT-MOBIEL EASY VOLGENS ADR 1.1.3.1 c)

DT-MOBIEL EASY COMBI VOLGENS ADR 1.1.3.1 c)

1045

1175
21

9

CENTRI SP 30
EXTREEM 

GELUIDSARM

440 l met elektropomp 12 V

440/50 l COMBI met elektropomp 12 V

440/50 l COMBI  
met elektropomp
12 V en klepdeksel

NIEUW

Technische- en prijs-wijzigingen  onder voorbehoud 
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MOBIELE TANKINSTALLATIES VOOR DIESL

12 % 
BESPARING!

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

DT-MOBIEL EASY 200, 460 EN 600 L  PG 4
MET ADR-TOELATING

DT-Mobil Easy met ADR-toelating  voor 
transport volgens ADR. Beproeving na  2 ½ 
jaar volgens. ADR 6.5.4.4.1 b) en ADR 
6.5.4.4.2 b).***
compleet gemonteerd.

Tank:
• 200 l, 460 l oder 600 l polyethyleen,

enkelwandig
• met klepdeksel (grootte 200 ltr.)
• met hefogenogen (grootte 460 ltr. en 600 ltr.)
• geïntegreerd tankpistoolhouder
• vulaansluiting is geïntegreerd
• geïntegreerde beluchting met drukontlasting
• geïntegreerde lepelhouders en

draaggrepen
• geïntegreerde uitsparingen(200 ltr.l) resp.

ogen(460 ltr. en 600 ltr) voor bevestiging 
metsjorbanden tijdens transport

DT-mobiel Easy 600 ltr. 
met elektropomp, 
automatisch-tankpistool 
en klepdeksel

Beschrijving/ inhoud
afmetingin cm 
(l x b x h)

gewicht 
ca. kg

best.- 
nr.

€
excl. BTW Verzend

200 l   met handpomp, tankpistool en klepdeksel 80 x 62 x 61 26 10080 770,--

200 l    met elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 ltr./ min, extreem geluidsarm,  
automatisch-tankpistool en klepdeksel

80 x 62 x 61 24 10735* 665,--

200 l    met elektropomp 12 V, 40 ltr/min,  
automatisch-tankpistool en klepdeksel 80 x 62 x 61 28 10082 760,--

200 l    met elektropomp 24 V, 40 l/min,  
automatisch tankpistool  en klepdeksel 80 x 62 x 61 28 10112 775,--

460 l    zonder     pomp, met snelkoppeling
voor voertuigen met geïntegreerde zuigpompen 116 x 80 x 81 42 10415 825,--

460 l   met elektropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool 116 x 80 x 81 47 10416 1.005,--
460 l met elektropomp 24 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool 116 x 80 x 81 47 10417 1.030,--
460 l    met elektropomp 12 V, 40 l/min,  

automatisch-tankpistool en klepdeksel 116 x 80 x 86 60 10418 1.165,--

460 l    met elektropomp 24 V, 40 l/min,  
automatisch-tankpistool en klepdeksel 116 x 80 x 86 60 10419 1.185,--

600 l    zonder pomp, met snelkoppeling 
voor voertuigen met geïntegreerde zuigpompen 116 x 80 x 102 48 10084 955,--

600 l   met elektropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool 116 x 80 x 102 53 10085 1.135,--
600 l   met elektropomp 24 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool 116 x 80 x 102 53 10086 1.180,--
600 l    met elektropomp 12 V, 40 l/min,  

automatisch-tankpistool en klepdeksel 116 x 80 x 107 66 10087 1.295,--

600 l    met elektropomp 24 V, 40 l/min,  

automatisch-tankpistool en klepdeksel
116 x 80 x 107 66 10088 1.335,--

met ADR-toelating

met ADR-toelating

* best.-nr. 10735: SP-pakket, besparing 12 %

Pompen gemonteerd:
• zelfaanzuigende, elektrische pomp 12 V

resp. 24 V DC, 25 resp. 40 ltr./min, met 
automatisch-tankpistool resp. tankpistool,
 4 m  vulslangDN 19 en 4 mtr. elektrokabel

• elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 ltr./ min, 
extreem geluidsarm, met automatisch -

tankpistool, 4 mtr. vulslang DN 19 und 4 .
• handpomp 25 l/min, 2,7 m aftankslang

 DN 19 en tankpistool

***  Die transporttoelating voor alle kunststof-IBC 
is tijdelijk tot 5 jaar begrensd. Daarna is de grootte 
200 l nog toelaatbaar voor transport voor direct 
gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c).

DT-MOBIEL EASY MET ADR-TOELATING

TOPSELLER
SP-pakket DT-mobiel Easy 200 
liter met pomp CENTRI SP 30
• inhoud 200 Liter
• elektropomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min
• automatisch-tankpistool

best.-nr. 10735  665,--
** E excl. BTW. 

CENTRI SP 30
EXTREEM
GELUIDSARM
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Technische- en prijs-wijzigingen  onder voorbehoud 

DT-Mobil Easy 980 zonder pomp , 
met snelkoppeling

DT-MOBIEL EASY 980 L ENCOMBI 850 / 100 L  PG 4
MET ADR-TOELATING

Toegelaten voor transport volgens ADR 
Beproeving  na:  
2 ½ Jahren volg. ADR 6.5.4.4.1 b)  
en ADR 6.5.4.4.2 b).***
compleet gemonteerd

Tank:
• 980 l polyethyleen, enkelwandig (dieseltank)

850/100 l polyethyleen, enkelwandig 
(diesel-/AdBlue®-tank)

• geïntegreerde klotswand
• tankpistoolhouder geïntegreerd
• vulaansluiting geïntegreerd
• geintegreerde beluchting en

drukontlasting
• geïntegreerde houders vor palletvork
• geïntegreerde draaggrepen

• met klepdeksel
• met hydr. kraan ogen
• geïntegreerde ogen voor bvestiging

met sjorbanden tijdens transort

Uitvoeringen Basic: 
met sterke elektropompen,
 4 m vulslang DN 25 (zonder 
slanghaspel, teller en filter) en 
automatich -tankpistool

Uitvoeringen Premium: 
met  sterke elektropompen, slanghaspel 
met 8 mtr. slang DN 25, teller, filter met 
waterafscheider en automatisch 
tankpistool

Uitvoeringen COMBI  
met extra tank voor AdBlue®:
met elektropomp  CENTRI SP30, 12 V, 
5 mtr. vulslang DN 19 en
automatisch tankpistool

Pompen:
• elektropomp Bipomp12 V,

500 W, ca. 85 l/min*
• elektropomp Cematic Duo 24/12 V,

420 W, ca. 70/35 l/min*
• elektropomp Cematic 72, 230 V,

500 W, ca. 72 l/min*
• elektropomp CENTRI SP30 12 V,

220 W, ca. 25 l/min*
• handpomp 60 l/min*

DT-Mobil Easy 980 Basic

DT-Mobil Easy 
980 PremiumDT-Mobil Easy COMBI 850/100 PremiumDT-Mobil Easy 980 met handpomp

Beschrijving inhoud ltr.
buitenafmeting
cm (l x b x h)

gewicht  
ca. kg

elektropompen uitvoering diesel (AdBlue: CENTRI SP 30 12 V)

Verzend
Bipomp 12 V Cematic Duo 24/12 V Cematic 230 V

best.-nr. € excl. BTW.**best.-nr € excl.BTW ** best.-nr. € excl. BTW**
850/100 Basic 850/100 127 x 107 x 112 121 10820 2.025,-- 10824 1.950,-- 10828 1.935,--
850/100 Premium 850/100 127 x 107 x 112 143 10821 2.750,-- 10825 2.690,-- 10829 2.695,--

* Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten dat de pompcapaciteit afhankelijk van de 
slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

*** A.u.b. opletten, de transporttoelating is voor alle  kunststof-IBC tijdelijk tot 5 jaar begrensd

inhoud  
Beschrijvingl

buitenafmeting
cm (l x b x h)

gewicht  
ca. kg

best.- 
nr.

€  
Excl.     BTW.**Verzend

980 zonder pomp met  snekoppeling 980 127 x 107 x 112 95 10817 1.120,--
980 127 x 107 x 112 100 11025 1.335,--

Beschrijving
inhoud  

l
buitenafmeting
cm (l x b x h)

gewicht  
ca. kg Verzend

Bipomp 12 V
elektropompen uitvoering 

Cematic Duo 24/12 V Cematic 230 V
best.-nr. € excl. BTW.** best.-nr. € excl. BTW.**best.-nr. € excl. BTW.**

980 Basic 980 127 x 107 x 112 107 10818 1.525,-- 10822 1.450,-- 10826 1.425,--
980 Premium 980 127 x 107 x 112 130 10819 2.260,-- 10823 2.190,-- 10827 2.180,--

DT-MOBIEL EASY 980 L  ZONDER POMP RESP. MET HANDPOMP

980 met handpomp 60 l/min, 4 m vulslang DN 19, tankpistool 

DT-MOBIEL EASY 980 L DIESELTANK

DT-MOBIEL EASY COMBI 850/100 L DIESEL-/ADBLUE®-TANK
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Mobiele tankinstallaties voor diesel

 Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die 

Toebehoren voor DT-mobiel Easy
beschrijving best.-nr. € excl. BTW** Verzend zie.blz. 245

Klepdeksel voor DT-mobiell Easy 125 l en 200 l 
(vanaf bouwjaar 2011)

8963 105,--

Klepdeksel-slot voor DT-mobiel Easy 125 l en 200 l, 
compleet met twee sleutels 10214 50,--

Klepdeksel voor DT-mobiel Easy 210 l 11062 80,--

klepdeksel voor DT-mobiel Easy 440 l en 440/50 l 11057 95,--

Klepdeksel voor DT-mobiel Easy 430 l, 460 l, 600 l, 850/100 l en 
980 l (kan rechts of links vergrendeld worden)

8833 190,--

Digitale doorstroommeter K 24 voor elektropomp 12 V en 24 
V, 40 l/min voor DT-Mobil Easy 200 l

8832 190,--

Digitale doorstroommeter K 24 voor elektropomp 12 V en 24 V,  
40 l/min, voor DT-Mobil Easy 430 l, 460 l en 600 l

8908 190,--

Teller K 33 voor DT-mobiel Easy 850/100 l en 980 l 10905 215,--

8881 100,--

11058 75,--

Vulniveau aanduider voor DT-mobiel Easy 430 l en 460 l 

Vulniveau aanduider voor DT-mobiel Easy 440 l 

Vulniveau aanduider voor DT-mobiel Easy 440 l/50 l 11059 75,--

10089 115,--Vulniveau aanduider voor DT-Mobil Easy 600 l 

Vulniveau aanduider voor DT-mobiel Easy 850/100 l en 980 l 10830 92,--

Anti-glijmat voor DT-mobiel Easy 125 l en 200 l, 
olie- en weersbestendig 10166 25,--

Anti-glijmat voor DT-mobiel Easy 430 l, 460 l en 600 l, 
olie- en weersbestendig 10167 50,--

stekker (man) DIN 9680, 3-polig, 6 
- 24 V, max. 25 A, IP 54

10229 15,--

stekker(vrouw) DIN 9680, 3-polig, 6- 24 V, max. 25 A, IP 54
10230 18,--

Sticker-set voor nalevering van de DT-mobiel Easy 10261 20,--

Toebehoren voor DT-mobiel Easy [PG 4]
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Li-Power-Block met 
kabellussen voor comfortabel 
dragen of ophangen

Beschrijving Best.- Nr
€  

o. MwSt.** Versand
Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah met oplader,
afhankelijk van de pomp voldoende voor een capaciteit  
van ca. 300 – 380 liter zonder leeg lopen, oplaadtijd ca. 66 min.

10749 190,--

Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah met oplader
afhankelijk van de pomp voldoende voor een capaciteit 
van ca. 500 – 630 liters zonder leeg lopen, oplaadtijd ca. 110 min.

10750 260,--

ACCUSYSTEEM, LI-POWER-BLOCK  PG 4

PASSEND VOOR POMPEN MET 12 VDC STROOM SPANING

Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO4)
• volledig mobiel, onafhankelijk van

voertuig-accu's
• 12,8 V spanning
• gebruikstemperatuur accu

- 30 °C tot + 80 °C
• zeer weinig zelfontlading, geen

milieuschadelijke zware metalen,
geen memory -effect

• hoge eigen veiligheid en geïntegreerde
elektronische bescherming,
elektrische bescherming IP 67

• accupool-beschermkappen tegen
plotselinge kortsluiting

• met kabellussen voor comfortabel dragen
of ophangenn

• incl. oplader 100 – 240 VAC,
uitgang 14,4 V – 3 A

ACCUSYSTEEM , LI-POWER-BLOCK

DT-MOBIEL EASY 460 EN 600 L  
MET LI-ION-ACCUSYSTEM  PG 4

Professioneel Li-Ion-accusysteem voor 
kabelloos mobiel tanken 
DT-mobiel Easy met elektropomp 24 V, 
zolals 48 beschreven
• een acculading is voldoende vooreen capaciteit

om 950 liter te verpompen
• accu vervangen in secondene en veilige

bevestiging door de glijbank
• geïntegreerde elektronica voor besherming  van

de cellen en de gebruikers, voorkomt
b. v. diepteontlading, te hoge temperatuur
 en kortsluiting

• gebruiks-temperatuur  - 20 °C tot + 50 °C
• zeer weinig zelfontlading

Beschrijving
afmeting in cm  

(l x b x h)
gewicht 
ca. kg

best.-
Nr.

€ 
excl.        BTW** Verzend

460 l    met elektropomp 24 V, 40 l/min, Li-Ion-accu 3,0 Ah, 
automatisch-tankpistool en klepdeksel, met   ADR-toelating 116 x 80 x 86 62 10414 1.370,--

600 l     met elektropomp 24 V, 40 l/min, Li-Ion-accu 3,0 Ah, 116 x 80 x 107 68 10320 1.490,--

DT-mobiell Easy 600 l 
met Li-Ion-accusysteem 
en elektropomp

automatisch tankpistool en klepdeksel, met  ADR-

Toebehoren accu en oplader zie blz. 50.
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DT-MOBIEL PRO PE 440 LTR. EN COMBI 440/50 LTR. PG 4
VOLGENS ADR 1.1.3.1 c)
DT-mobiel PRO PE enPRO PE COMBI

•

buitentank van 3 mm staalplaat

geverfd, hef- en 
stapelbaar,afsluitbaar

• met binnentank voor diesel
van polyethyleen

• met vulniveauaanduider

Uitvoeringen  Basic:
• elektropompen met hoge capaciteit12 V

resp. 24 V, zelfaanzuigend, 40 l/min
• 4 mtr. vulslang DN 19
• automatisch -tankpistool

Uitvoeringen Premium:
• elektropomp met capaciteit 12 V

rsp. 24 V zelfaanzuigend 40 l/min
• slanghaspel met 8 mtr. slang DN 19
• teller K24
• automatisch-tankpistool

Uitvoeringen COMBI  
met extra tank voor AdBlue®:
met elektropomp CENTRI SP30, 12 V,

 4 mtr. vulslang DN 19 en automatisch tankpistool

Beschrijving inhoud l buitenafmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW** Verzend
PRO PE 440 l zonder pomp, metsnelkoppeling 440 125 x 87 x 107 196 11113 1.460,--

PRO PE 440 l Basic met elektropomp 12 V 440 125 x 87 x 107 202 11115 1.620,--

PRO PE 440 l Basic met elektropomp 24 V 440 125 x 87 x 107 203 11116 1.670,--

PRO PE 440 l Premium met elektropomp12 V 440 125 x 87 x 107 215 11117 2.220,--

PRO PE 440 l Premium met elektropomp 24 V 440 125 x 87 x 107 216 11118 2.270,--

PRO PE COMBI 440/50 l Basic met elektropomp 12 V 440/50 125 x 87 x 107 208 11119 2.095,--

PRO PE COMBI 440/50 l Basic met belektropomp 24 V 440/50 125 x 87 x 107 209 11120 2.145,--

440 l zonder pomp met snelkoppeling 440 l Basic met elektropomp12 V 

DT-MOBIEL PRO PE 440 L EN PRO PE COMBI 440/50 L

Beschrijving best.-nr. € excl.  BTW** Verzend
Teller K24 11111 190,--

TOEBEHOREN

NIEUW

440/50 l COMBI Basic 
met elektropomp 12 V

440/50 l COMBI Basic met elektropomp 12 V

440 l Premium met elektropomp 12 V
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transport vriendelijk
lepelhouders en stapelhoeken met hefogen gegalvaniseerd vereenvoudigen het 
transport en de plaatsing. De tank is 2 voudig stapelbaar.

 hoge stabiliteithoogwaardig afdeklaag      
Buitentank van 3 mm staalplaat geverfd 
hoogwaardige beschermlaag.

Binnentank van 3 mm staalplaat geverfd 
als alternatief van polyethyleen,

met geïntegreerde klotswand.

  optimale ruimtebenutting
kubus vorm, daardoor optimale 
ruimte benutting

DT-Mobil PRO en DT-Mobil PRO COMBI [PG 4]

Veel gebruikers zoeken complete, tijdbesparende en eenvoudige 
oplossingen voor het gemeenschappelijk aftanken van diesel & AdBlue® 
ter plaatse.
De handeling v/d tank moet hier bij  zo eenvoudig  mogelijk en 
tijdbesparend zijn. Als praktisch voorbeeld wordt de combi-jerrycan 
(benzine en olie) voor de motorzagen genoemd.  CEMO heeft met de 
DT-mobiel pro combi de wensen  
van de gebruikers nu consequent uitgevoerd.

•
met transporttoelating volgens  ADR

• inhoud 980 l, daarmee onder de vrije tran- 
sport grens  van1.000 l volgens ADR 1.1.3.6.3,

• ook ideaal geschikt voor biodiesel en diesel
met verhoogd  biodieselaandeel

• Binnentank met geïntegreerde functie 
elementen zoals b.v. pomp, slanghaspel
(met1"-slang), teller en filter met 
waterafscheider, tankpistoolhouder,als 
optie met snelkoppelingen
tentverwarmingen en stroomgeneratoren

• uitvoering met elektro-pomp 12 V, 24 V
en 230 V

• DT-MOBIEL PRO COMBI met tweede 
binnentank van polyethyleen voor
AdBlue®, met elektropomp CENTRI-
SP30

• opvangvolume 110 %
• toegelaten in waterwingebieden



Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

plaatsbesparend en opgeruimd
Alle armaturen zijn binnenliggend en daardoor beschermd.  Binnentank 

met geïntegreerde functie-elementen gepatenteerd beschermd.

abschlaießbar

De dop is aDop  is afsluitbaar voor diefstal met slot.

eenvoudig te openen

Gasdrukveren vereenvoudigen het 
openen en sluiten van het deksel.

dubbele  veiligheidoverzichtelijk

Slangdoorgang
Voor het doorvoeren van 

slangen en kabels

DT-Mobil PRO ST COMBI 
980/200 Premium Plus,  
met pomp Bipump

Het systeem DT-mobiel PRO en DT-mobiel PRO COMBI

PRO ST

ST

PRO PE COMBI

PE

PE

PRO PE

PE

PRO ST COMBI

ST

PE
buitentank 

in alle 
versies
van staal

PRO
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DT-Mobiel PRO PE [PG 4]

• DT-Mobiel  PRO PE 980 Basic
• inhoud 980 liter
• met binnentank voor diesel van polyetyleen****
• 4 m vulslang DN 25

(zonder slanghaspel, teller en filter)
• automatisch-tankpistool
• elektropomp Bipomp12 V, 500 W, ca. 85 l/min***

best.-nr. 10787  
2.495,-- E excl. BTW.* (verdere details 

zie onder)

DT-Mobil PRO PE dieseltank  met elektropomp
inhoud

l
buitenmaat

cm (l x b x h)
gewicht
ca. kg

Aanduiding      Bipomp 12 V Cematic Duo 24/12 V Cematic 72, 230 V verzend  
zie blz. 

xxxbest.-nr. € excl. BTW.* best.-nr. € excl. BTW.* best.-nr. € excl. BTW.*

DT-Mobil PRO PE 
980 Basic

980 130 x 115 x 130 365 10787 2.495,-- 10797 2.505,-- 10807 2.400,--

DT-Mobil PRO PE 
980 Premium

980 130 x 115 x 130 385 10789 3.390,-- 10799 3.250,-- 10809 3.140,--

DT-Mobil PRO PE dieseltank zonder pomp resp. met handpomp
Aanduiding inhoud  

l
buitenmaat 

cm (l x b x h)
gewicht  
ca. kg

best.- 
nr.

€

excl. BTW.*
verzend  
zie blz. xxx

DT-Mobil PRO PE 980 zonder pomp, met snelkoppeling 980 130 x 115 x 130 330 10937 2.465,--

DT-Mobil PRO PE 980  met handpomp 60 l/min, 4 m vulslang, tankpistool 980 130 x 115 x 130 335 11026 2.605,--

DT-Mobil PRO PE
• met binnentank voor diesel

van polyethyleen**** 

uitvoering Basic:

• met elektropomp
• 4 m vulslang DN 25 (zonder slanghaspel, 

teller en filter)
• automatisch-tankpistool

uitvoering Premium:
• met elektropomp
• slanghaspel met 8 m slang

DN 25
• teller K33
• filter met waterafscheider
• automatisch-tankpistool

pomp:
• elektropomp Bipomp 12 V,

500 W, ca. 85 l/min***
• elektropomp Cematic Duo 24/12 V,

420 W, ca. 70/35 l/min***
• elektropomp Cematic 72, 230 V,

500 W, ca. 72 l/min***
• handpomp 60 l/min***

***  pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit 
afhankelijk v/d slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

**** A.u.b. opletten, dat de transporttoelating voor alle IBC combinaties met  kunststof binnentank voor diesel tijdelijk op 
5 jaar is begrensd. Daarna moet de binnentank vernieuwd worden. CEMO biedt  U deze tankomruilservice aan. 

DT-Mobil PRO PE 980 Basic, 
met pomp Cematic Duo

DT-Mobil PRO PE 980 Premium, 
met pomp Cematic Duo

DT-Mobil PRO PE 980 met handpomp 60 l/minBeproeving elke 2 ½ jaar
(zie ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b).

Toebehoren en tankomruilservice zie blz. 53.
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DT-Mobil PRO PE COMBI [PG 4]

DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium, 
met pomp Cematic Duo

• DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Basic
• inhoud 850/100 liter
• met binnentank voor diesel van polyethyleen****
• 4 m vulslang DN 25

(zonder slanghaspel, teller, filter)
• automatisch-tankpistool
• elektropomp Bipomp12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
• extra tank voor AdBlue®, details zie onder

best.-nr. 10792 3.070,--* 
E excl. BTW*

(verdere details 
zie onder)

* TIPP
A.u.b. opletten, dat de transporttoelating voor alle IBC combinaties met kunststof  
binnen tank voor diesel tijdelijk op 5 jaar is begrensd. Daarna moet de binnentank voor 
diesel worden vernieuwd. CEMO biedt U deze omruilservice 
 incl. beproevingsverklaring volgens ADR voor  € 495,--  aan. U bespaart daardoor de 
normale beproeving na 5 jaar (kosten ca. € 250,--).

PE 
oud

PE 
nieuw

DT-Mobil PRO PE COMBI diesel-/AdBlue®-tank met elektropomp
Aanduiding inhoud  

l
buitenmaat 

cm (l x b x h)
gewicht  
ca. kg

Bipomp 12 V Cematic Duo 24/12 V Cematic 72, 230 V verzend  
zie blz. xxx

best.-nr. € excl. BTW.* best.-nr. € excl. BTW.* best.-nr. € excl. BTW.*

DT-Mobil PRO PE  
COMBI 850/100 Basic 

850/ 
100

130 x 115 x 130 360 10792 3.070,-- 10802 3.055,-- 10812 2.945,--

DT-Mobil PRO PE COM-
BI 850/100 Premium 

850/ 
100

130 x 115 x 130 380 10794 4.015,-- 10804 3.805,-- 10814 3.700,--

DT-Mobil PRO PE COMBI
• met binnentank voor diesel

van polyetyleen***

uitvoering Basic: 
zie DT-Mobiel PRO PE

uitvoering Premium:
zie DT-Mobiel PRO PE
m.u.v.:
teller K 24 bij uitvoering DT-Mobiel  
PRO PE COMBI 850/100 Premium

Extra tank voor AdBlue®:
• van polyethyleen
• elektropomp CENTRI SP30
• 5 m vulslang 
• automatisch-tankpistool

*** Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk v/d slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

****  A.u.b. opletten, dat U de transporttoelating voor alle IBC combinaties met kunststof binnen tank voor diesel tijdelijk tot  5  jaar is begrensd. 
Daarna moet de binnentank worden vernieuwd. CEMO biedt U  deze tankomruilservice aan. 

DT-Mobil PRO PE  
COMBI 850/100 Basic,  
met pomp Cematic Duo

Herhaalde beproevingen elke 2 ½ Jahre (zie 
ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b).

Vervangen  v/d binnentank v/d uitvoering PRO PE, incl. beproevings-verklaring volgens ADR 10874 495,--
Vervangen v/d binnentank v/d uitvoering PRO PE COMBI, incl.beproevingsverklaring volgens ADR 10875 495,--

Toebehoren passend voor DT-Mobil PRO PE en DT-Mobil PRO PE COMBI
beschrijving best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

Teller K 33 voor DT-Mobil PRO PE en PRO PE COMBI 10905 215,--

sticker-set voor nalevering (zie blz. 58) 10261 20,--

pomp:
• elektropomp Bipomp12 V,

500 W, ca. 85 l/min***
• elektropomp Cematic Duo 24/12 V,

420 W, ca. 70/35 l/min***
• elektropomp Cematic 72, 230 V, 

500 W, ca. 72 l/min***
• elektropomp CENTRI SP30 12 V,

220 W, ca. 25 l/min***
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DT-Mobil PRO ST [PG 4]

pomp:
• elektropomp Bipump 12 V,

500 W, ca. 85 l/min***
• elektropomp Cematic Duo 24/12 V,

420 W, ca. 70/35 l/min***
• elektropomp Cematic 72, 230 V,

500 W, ca. 72 l/min***
• handpomp 60 l/min***

DT-Mobil PRO ST 980 
Premium, met pomp 
Cematic 72

DT-Mobil PRO ST dieseltank met elektropomp
Aanduiding inhoud  

l
buitenmaat  

cm (l x b x h)
gewicht  
ca. kg

Bipump 12 V Cematic Duo 24/12 V Cematic 72, 230 V verzend  
zie blz. xxx

best.-nr. € excl. BTW.* best.-nr. € excl. BTW.* best.-nr. € excl. BTW.*
DT-Mobil PRO ST 
980 Basic

980 130 x 115 x 130 500 10788 3.555,-- 10798 3.310,-- 10808 3.210,--

DT-Mobil PRO ST 
980 Premium

980 130 x 115 x 130 525 10790 4.300,-- 10800 4.095,-- 10810 3.985,--

DT-Mobil PRO ST 
980 Premium Plus

980 130 x 115 x 130 525 10791 5.915,-- 10801 5.685,-- 10811 5.585,--

DT-Mobil PRO ST dieseltank zonder pomp resp. met handpomp
Aanduiding inhoud  

l
buitenmaat 

cm (l x b x h)
gewicht  
ca. kg

best.- 
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 
zie blz. xxx

DT-Mobil PRO ST 980 zonder pomp, met snelkoppeling 980 130 x 115 x 130 475 10942 3.190,--

DT-Mobil PRO ST 980 met handpomp 60 l/min, 4 m vulslang, tankpistool 980 130 x 115 x 130 480 11027 3.360,--

DT-Mobil PRO ST
• met binnentank voor diesel

van 3 mm staalplaat geverfd
• goedkeuring tijdelijk onbegrensd

uitvoering Basic:
• hoge capaciteit elektropomp
• 4 m vulslang DN 25 (zonder slanghaspel 

teller en filter)
• automatisch-tankpistool

uitvoering Premium:
• hoge capaciteit elektropomp
• slanghaspel met 8 m slang

DN 25
• teller K33
• filter met waterafscheider
• automatisch-tankpistool

uitvoering Premium Plus:
• hoge capaciteit elektropomp
• slanghaspel met 8 m slang DN 25
•

teller met toegangscontrole en tank-
gegevens-administratiesysteem „CMO 10" 

voor max 250 gebruikers, incl. 5 
gebruikersleutels en 1 mastersleutel, 
Modem voor gegevens overbrenging,
GPS-functie

• elektronische inhoudsaanduiding
• filter met waterafscheider
• automatisch-tankpistool

***  Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit 
afhankelijk v/d slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

****  Opletten, dat de transporttoelating voor alle IBC combinaties met kunststof-
binnen tank voor diesel tijdelijk op is begrensd. Daarna moet de de binnentank vernieuwd 
worden. CEMO biedt  omruilservice aan. 

Toebehoren 
vulbegrenzer

DT-Mobil PRO ST 980 Basic, 
met pomp Cematic 72

Toebehoren passend voor DT-Mobil PRO ST zonder pomp resp. met handpomp
beschrijving best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

vulbegrenzer voor DT-Mobil PRO ST, zonder pomp resp. met handpomp 10944 95,--

aftapleiding met snelkoppelingsset (toe- en afvoer) 10960 165,--

DT-Mobil PRO ST 980  
met handpomp 60 l/min

Herhaalde beproeving elke 2 ½ jaar 
(zie ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 
6.5.4.4.2 b).

Toebehoren voor DT-Mobil PRO ST  
en PRO ST COMBI met elektropomp 
zie blz. 55.
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PEDT-Mobil PRO ST COMBI [PG 4]

DT-Mobil PRO ST COMBI 
980/200 Premium,  
met pomp Bipomp

DT-Mobil PRO ST COMBI diesel-/AdBlue®-tank met elektropomp
Aanduiding inhoud  

l
buitenmaat  

cm (l x b x h)
gewicht  
ca. kg

Bipump 12 V Cematic Duo 24/12 V Cematic 72, 230 V verzend  
zie blz. xxx

best.-nr. € excl. BTW.* best.-nr. € excl. BTW.* best.-nr. € excl. BTW.*

DT-Mobil PRO ST COMBI 
980/200 Basic 

980/ 
200

130 x 115 x 130 510 10793 3.940,-- 10803 3.725,-- 10813 3.865,--

DT-Mobil PRO ST COMBI 
980/200 Premium 

980/ 
200

130 x 115 x 130 535 10795 4.690,-- 10805 4.480,-- 10815 4.620,--

DT-Mobil PRO ST COMBI 
980/200 Premium Plus 

980/ 
200

130 x 115 x 130 535 10796 6.270,-- 10806 6.210,-- 10816 6.350,--

DT-Mobil PRO ST COMBI
• met binnentank voor diesel

van 3 mm staalplaat geverfd
• goedkeuring tijdelijk onbegrensd

uitvoering Basic:
zie DT-Mobil PRO ST

uitvoering Premium:
zie DT-Mobil PRO ST

uitvoering Premium Plus:
zie DT-Mobil PRO ST

Extra tank voor AdBlue®:
• van polyethyleen
• elektropomp CENTRI SP30
• 5 m vulslang 
• automatisch-tankpistool

***  Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk v/d slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren. 
****  Opletten, dat transporttoelating voor alle IBC-combinaties met kunststof binnentank voor diesel tijdeijk tot 5 jaar is begrensd.  

Daarna moet de binnentank worden vervangen. CEMO biedt tankomruilservice aan. 

Toebehoren vulbegrenzer

DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 
Premium Plus, met pomp Bipump

pomp:
• elektropomp Bipump 12 V,

500 W, ca. 85 l/min***
• elektropomp Cematic Duo 24/12 V,

420 W, ca. 70/35 l/min***
• elektropomp Cematic 72, 230 V,

500 W, ca. 72 l/min***
• elektropomp CENTRI SP30 12 V,

220 W, ca. 25 l/min***

Toebehoren passend voor DT-Mobil PRO ST en DT-Mobil PRO ST COMBI met elektropomp
beschrijving best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

teller K 33 voor DT-Mobil PRO ST en PRO ST COMBI met elektropomp 10906 195,--

vulbegrenzer voor DT-Mobil PRO ST en PRO ST COMBI met elektropomp 10213 85,--

Sticker-Set voor nalevering (zie blz. 58) 10261 20,--

aftapleiding met snelkoppelingsset (toe  en afvoer) 10960 165,--

Toebehoren aftapleiding met 
snelkoppelingsset  
echter met tegenstuk 
en aans;uiting 3/8" buit. schr. 
draad voor  toe en afvoer  
passend voor mobiele 
kachels en generatoren

Herhaalde beproevingen elke 2 ½ 
jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 
6.5.4.4.2 b).
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DT-Mobil [PG 4]

*

uitvoering met pompkap 
dubbelwandig, ggegalva-
niseerd (zie ook mobiel 
pakket 980 l)

uitvoering met pompkast  
dubbelwandig, ggegalvaniseerd

Enkelvoudige tankinstallatie voor 

mobiel gebruik buiten en in gebouwen 

Toelating tijdelijk onbegrensd
•  toegelaten volgens ADR voor transport
• inhoud400,600of980Liter,daarmee-

onderdevrijegrensvan1000Liter
volgensADRhoofstuk1.1.3.6.3.

• gegalvaniseerd
• mettweehefogenenpalletlepel-

houders
• beschermringvoorpompinstallatie
• peilstok
• aftapleidingR1",afsluitbaar
• ontluchtingsleidingR1½",afsluitbaar
• vulopeningR2",afsluitbaar
• DT980metvulbegrenzer
• vanaf5stuksinfirma.kleurmogelijk

Dubbelwandige uitvoering:
• ookalsopslagtankvolgensDIN6623

goedgekeurd
• toegelateninwaterwingebieden*
• metlekaanduidapparaat

Enkelwandige uitvoering: 
bij gebruik in waterwingebieden is een 
opvangbak leverbaar  

Herhaaldebeproevingelke2½jaar
(zieADR6.5.4.4.1b).CEMObiedt 
hiervoor vakkundige scholing aan.

staalplaat 

2 x 3 mm

DT-MOBILdubbelwandig,gegalvaniseerd
Dieseltankinstallatiezoalsbovenbeschreven,toelatings-nr:D/BAM6599/31A(400len600lgegalvan.,D/BAM6600/31A(980lgegalvan.)

beide zijden gegalvaniseerde uitvoering inhoud l afmeting in cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. €ex.BTW** verzend blz.239

A
met afsluitbare pompkap, 
compleet gemonteerd  
(zonder pomp enz.)

400 96x96x150 216 7577 2.515,--
600 96x96x177 258 7578 2.630,--
980 121x121x181 305 7386 2.985,--

B
Metafsluibareafsluitbarepompkast,
compleet gemonteerd  
(zonder pomp enz.

400 96x96x150 229 7749 2.680,--
600 96x96x177 271 7750 2.790,--
980 121x121x181 318 7751 2.895,--

DT-MOBILenkelwandig,gegalvaniseerd
Dieseltankinstallatiezoalsbovenbeschreven,goedkeurings-nr.:D/BAM6167/31A(400len600l),D/BAM5454/31A(980l)

beide zijden gegavaniseerde uitvoering inhoud l afmeting in cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. €ex.BTW** verzend blz.239

A
Amet afsluibare pompkap, 
compleet gemonteerd  
(zonder pomp enz.)

400 95 x 95 x 147 146 7316 1.890,--
600 95x95x176 171,5 7314 1.935,--
980 120x120x177 179,5 7233 2.125,--

B
met afsluitbare pompkast, 
compleet gemonteerd   
(zonder pomp enz)

400 95 x 95 x 147 160 7746 2.050,--
600 95 x 95 x 177 185 7747 2.105--

980 120x120x177 193 7748 2.285,--

Mobielpakket980l

aanduiding best.-nr. €ex.BTW** verzend blz.239

DT-MOBIL980ldubbelwandig,ggealvaniseerd,metafsluitbarepompkap(best.-nr.7386) 
enelektropomp12V,50l/min,metautomatisch-tankpistoolen4mvulslang(best.-nr.7981) 10287 3.045,--

Mobiel pakket

aring:
besp 

Mobiel pakket
besparing: 445 € (13 %)
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DT-Mobil [PG 4]

DT-MOBIL dubbelwandig, gegalvaniseerd
Diseltankinstallatie zoals op blz 42 beschreven
goedkeurings-nr.:D/BAM6599/31A(400len600lgegalvaniseerd),D/BAM6600/31A(980lgegalvaniseerd

dubbelzijdig gegalvaniseerde uivoering inhoud l afmeting in cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € ex. BTW.** verzend z.blz. 231

A
zonder pompkap,
compl. gemonteerd (zonder pomp enz  

400 96 x 96 x 114 211 7575

600 96 x 96 x 141 253 7576

980 121 x 121 x 141 300 7385

B
met afsluitbare pompkap,compleet

gemonteerd (zonder.pomp enz.)

400 96 x 96 x 150 216 7577 -,--

600 96 x 96 x 177 258 7578 -,--

980 121 x 121 x 182 305 7386 --,--

C
met afsluitbare pompkast,
compleet gemonteerd(zonder pomp enz  

400 96 x 96 x 146 229 7749 -,--

600 96 x 96 x 177 271 7750 -,--

980 121 x 121 x 181 318 7751 -,--

DT-MOBIL enkelwandig, gegalvaniseerd
ieseltankinstallatie zoals op blz. 42 beschreven

goedkeurings-nr.:D/BAM6167/31A(400len600l),D/BAM5454/31A(980l)

dubbelzijdig gegalvaniseerde uitvoering inhoud l afmeting in cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € ex. BTW.** verzend z.blz.231

A
zonder pompkap,  
compl. gemonteerd (zonder pomp 
enz.)

400 95 x 95 x 96 141,5 7315

600 95 x 95 x 126 167 7313 -

980 120 x 120 x 126 175 7215

B
met afsluitbare pompkap, 

compleet gemonteerd (zonder pomp 
enz..)

400 95 x 95 x 147 146 7316 -,--

600 95 x 95 x 176 171,5 7314 -,--

980 120 x 120 x 177 179,5 7233 -,--

C
met afsluitbare pompkast, compleet 
gemonteerd (zonder pomp enz.)

400 95 x 95 x 147 160 7746 -,--

600 95 x 95 x 177 185 7747 -,--

980 120 x 120 x 177 193 7748 -,--

DT-MOBIL dubbelwandig, geverfd 
Dieseltankinstallatie zoals op blz.42 beschreven 
goedkeurings-nr.:D/BAM6326/31A(980l
lackiert)
geverfde uitvoering*** inhoud l afmeting in cm (l x b x h) gewicht ca kg best.-nr. € ex.BTW** verzend z.blz. 231

A
zonder pompkap, 
compleet gemonteerd (zond. pomp enz.)

980 122 x 122 x 142 300 7383 2.380,--

B
met afsluitbare pompkap,  compleet 
gemonteerd (zonder pomp enz.)

980 122 x 122 x 178 305 7384 2.545,--

*** vanaf 5 stuks  in firmakleur mogelijk.

DT-MOBIL enkelwandig,geverfd 
Dieseltankinstallatie zoals op blz.42 beschreven 
goedkeurings-nr:D/BAM5454/31A(980l)

geverfde uitvoering*** inhoud l afmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr.. € ex. BTW** verzend z.blz. 231

A
zonder pompkap,
compl. gemonteerd (zonder pomp enz

980 120 x 120 x 126 175 8586 1.740,--

B
met afsluitbare pompkap,compleet 

gemonteerd zonder pomp enz.)
980 120 x 120 x 177 179,5 8587 1.945,--

ook oor p antaardi e o
ie  en

iodie e e c ikt.

ook oor p antaardi e o
ie en

iodie e e c ikt.

Mobiel pakket 980 l
beschrijving best.-nr. € ex. BTW.** verzend z.blz.231

DT-MOBIL 980 l enkelwandig, geverfd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 8587)  
en elektropomp 12V,50l/min,met automatisch- tankpistool en4mvulslang(best.-nr.7981)

7216           2.135,--

DT-MOBIL 980 l dubbelwandig, geverfd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 7384)  
en elektropomp12V,50l/min,met automatisch-tankpistool en4m vulslang (best.-nr.7981) 7858 2.740,--
DT-MOBIL 980 l dubbelwandig, gegalvaniseerd, met afsluitbare pompkap (best.-nrr. 7386)  
en elektropomp 12V,50l/min,met automatisch-tankpistool en 4m vulslang   (best.-Nr.7981)

10287

Mobiel pakket besparing: 315 € (13 %)
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Mobile Tankanlagen für Diesel

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud 

DT-Mobil [PG 4]

Toebehoren passend voor enkel- en dubbelwandige mobiele dieseltankinstallaties [PG 4]

aanduiding best.-nr. € ex. BTW** verzend z.blz. 231

afsluitbare pompkap (in variant  
B te leveren) 

7219 240,--

afsluitbare pompkast met tankpistoolhouder (in variant C 
te leveren)

7763 345,--

handpomp,40l/min, 
met gebogen uitloop en 4 m vulslang

7253 395,--

teller 
voor de handpomp 

7579 385,--

elektropomp12V,50l/min, 
met automatisch -tankpistool en 4 m vulslang

7981 505,--

elektropomp24V,70l/min,
met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang
kan ook met 12 V aangedreven worden, de pompcapaciteit is dan

35l/min.)Veilig zelfaanzuigend alleen bij gebruik met24V.

7982 535,--

elektropomp230V,50l/min, 
met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang

7222 445,--

teller  
voor elektropomp 

7753 165,--

verlengde slang DN 19 voor
elektropomp ca.50l/min

2 m, met 1" aansluiting 7071 70,--

4 m, met 1" aansluiting 7072 85,--

vulslang RME-bestendig, 4 m (met 2 x 1" buit.schr. draad 7938 -,--

verdere slanglengtes zie blz 87.
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DT-Mobil [PG 4]

Toebehoren passend voor enkel- en dubbelwandige mobiele dieseltankinstallaties [PG 4]

aanduiding best.-
nr.

€

ex.  BTW.**
verzend 

 blz.231

Viscomat 90 cpl. met teller K33,  
voor smeerolie en plantaardige olie

passend voor DT-Mobil zonder pompkap  
(best- nr. 7315, 7313, 7215, 7575, 7576, 7385, 8586, 
7383) 
en met afsluitbare pompkast  
(best-nr. 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751),  
230 V, vulslang 4 m, handtankpistool    
(beschrijving v d  Viscomat 90 zie blz 96.)

8695 770,--

verliesbescherm-inzet voor 
DT-Mobil bij vullen met tankpistool

m het vullen v d mobiele dieseltankinstallatie met tankpistool 
te vereenvoudigen, is een verliesbescherm-inzet ontwikkeld. 

eze verliesbescherm-inzet wordt eenvoudig in de vulopening 

gestoken. eze dient als afdichtingselement tussen vulopening 
v d  DT-Mobil en de uitloopbuis v h tankpistool. a het vullen 
kan de verlies-bescherm-inzet i d  vulopening blijven

8272 20,--

accukabel 2,3 m  
met euronorm

stekker 3-polig

8194 115,--

sjor-banden 35 mm x 3 m, 2-delig 
met punthaken

8834 20,--

ticker-set voor nalevering v d DT-Mobil en KS-Mobil
10261 20,-

smeerolie

plantaardige olie

inspectieovereenkomst ie bl  33.

complete-montage v d DT-Mobil met pomp 8379 0,--

elektropomp12V,50l/min, 
met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang

Viscomat 90 kpl. met teller K33,  
voor smeerolie en plantaardige olie
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obiele tankinstallatie voor diesel

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

DT-Mobil liggend[PG 4]

extreemrobuust

2 x 3 

taa p aat

ook oorr p antaardi e o
ie en

iodie e e c ikt.

ankinstallatie voor mobiel gebruik in 

gebouwen en buiten

 oedkeurings-nr. PA-06-W 187 
goedkeuring tijdelijk onbegrensd

•  goedgekeurd volgens ADR voor transport

• grootte 980 l goedgekeurd als opslagtank
volgens DIN 6624-2

•  ook ideaal voor biodiesel en
diesel met verhoogd biodieselaandeel

• goedgekeurd in waterwingebieden
•  dubbelwandig
•  lgeverfd

(vanaf 5 stuks in firmakleur mogelijk)
•  met   twee hefogen
•  palletonderframe
•  peilstok
•
•  lekaanduid apparaat

              stabiel e opslagkast

•  afsluitbaar,inbreekbeveiliging
• bescherming tegen beschadiging v d

pompinstallatie

• installatie 2-voudig sapelbaar in gevulde

toestand (grootte 980 l), beproefd
met 4-voudige veiligheid (6 t)

•  aftapleiding R 1", afsluitbaar
•  ontluchtingsleiding R 1½", afsluitbaar
• vulopeningen R 2", afsluitbaar

herhaalde beproeving elke 2½ jaar  
(zieADR 6.5.4.4.1 b)

2.000 l

980 l, stapelbaar 3.000 lbeveiliging tegen verschuiven

Optimale diefstalbeveiliging door opleggen 
v d h dr.giek met bak.
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nspectieovereenkomst ie bl  33. 

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

DT-Mobil liggend [PG 4]

DT-Mobil dubbelwandig, liggend

aanduiding /inhoud inhoud l afmeting in cm (l x b x h) gewicht ca. kg best -nr. € ex.BTW.** verzend z.blz. 231

DT-Mobil 980 l dubbelwandig liggend 980 136 x 105 x 160 450 7765 3.615,--
DT-Mobil 2000 l dubbelwandig liggend* 2000 190 x 130 x 185 650 8837 5.320,--
DT-Mobil 2500 l dubbelwandig liggend * 2500 240 x 130 x 185 750 8838 5.485,--
DT-Mobil 3000 l dubbelwandig liggend * 3000 170 x 165 x 220 780 8839 5.790,--

* productie volgens opdracht

Toebehoren passend voor DT-Mobil dubbelwandig, liggend

aanduiding best.-nr. € ex. BTW.** verzend z.blz.231

handpomp, 40 l/min, 
met gebogen uitloop en 4 m vulslang

7843 420,--

teller voor handpomp 7579 385,--

elektropomp 12 V, 50 l/min, 
met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang

7981 505,--

elektropomp 24 V, 70 l/min, 
met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang
(kan ook met 12 V gebruikt worden, de pompcapaciteit  
is dan 35 l/min.) Veilig  zelfaanzuigend alleen bij gebruik met 24 V.

7982 535,--

elektropomp 230 V, 50 l/min, 
met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang

7222 445,--

teller voor elektropomp 7753 165,--

verlengde-slang 
DN 19 für 
elektropomp 

ca. 50 l/min

2 m, met 1" aansluiting 7071 0,--

4 m, met 1" aansluiting 7072 0,--

vulslang 
RME-bestendig

4 m (met 2 x 1" buit. schr. draad 7938 0,--

verdere slanglengtes zie bz. 87.

Viscomat 90 kpl. met teller K33   
(zie ook beschrijving blz. 90), passend voor 
DT-Mobil liggend (best-nr. 7765), 230 V, 
capaciteit 50 l/min, vulslang 4 m, handpistool

eero ie / p antaardi e o
ie

8694 775,--

sticker-set 
voor nalevering v d DT-Mobil en KS-Mobil

10261 0,--

omplete-montage v d DT-Mobil met pomp 8379 0,--
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Betrouwbare energieverzorging
voor mobiele kachels en generatoren

• Mobiele diesel- en oliekachels en stroomgeneratoren
• indoor en outdoor
• Transportvriendelijk met banden, lepelhouder of palletframe
• Inhoud van60 liter tot1.500 liter

MULTI-tank   [PG 4]

Palletframe met aanrijbeveiliging

Enkelvoudige tank
• vanHDPE met geïntegreerd  gegalvaniseerd

staalplaat-asl opvangbak
• met vast verbonden stalen palletframe 

voor palletvork van vier zijden

• standaard vulniveauaanduider, optische
lekaanduider, geïntegreerde
draaggrepen

• vulen met tankpistool (m.u.v
MULTI-tank 1500 l).

• zonder pomp
• voor opslag vandiesel, RME, ook 

in waterwin gebieden zonder 
opvangbak*

• toegelaten voor plaatsing in gebouwen

Speciale voordelen:
• toegelaten voor transport volgens

ADR, zonder opgebouwde pomp– 
herhaalde beproeving na 2½ jaar(zie ADR 
6.5.4.4.1 b en  
ADR 6.5.4.4.2 b).***

• laag zwaartepunt verhoogt de 
stabiliteit en verbeterd
de tansporthandeling.

MULTI-tank
inhoud l afmeting cm (l x b x h) stationair- en transport-goedkeurings-Nr. gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

400 73 x 74 x 117 Z-40.21-365 / D/BAM6403/31HA1 55 7536 625,--

750 98 x 80 x 146 Z-40.21-288 / D/BAM11580/31HA1 82 7381 780,--

1000 128 x 80 x 147 Z-40.21-288 / D/BAM11581/31HA1 100 7382 890,--

1500 164 x 80 x 191 Z-40.21-432 / D/BAM6404/31HA1 165 7539 1.470,--

Toebehoren zie blz. 20.
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diesel- en stookolie-Trolley [PG 4]

diesel en stookolie-Trolley 60 l en 100 l
•  toelaatbaar voor transort voor direct gebruik

volgens ADR 1.1.3.1 c)
•  tank van polyethyleen met geïntegreerde 

handgreep en draaggrepen
•  vulopeningen met geïntegreerdeer be- en

ontluchting
•  aftapleiding met snelkoppeling 3/8"
•  retourleiding met snelkoppeling 3/8"
•  grote  wielen, Ø 240 mm (60 l)

resp. Ø 300 mm (100 l) voor eenvoudige 
handeling  op terrein en over trappen

•  klotswand geïntegreerd
•  geïntegreerde uitsparing voor bevestiging met 

sjorbanden tijdens transport (100 l)

De mobiele oplossing voor de verzorging stookolieinstallaties en generatoren  
Gebruik bij noodverzorging voor stookolie. 

De innovatieve diesel- en stookolietankinstallatie met vele voordelen.
Transportvriendelijk door robuuste constructie, bevestigingsmogelijkheid en palletvork  opneembaar.

diesel- en stookolie-Trolley
Aanduiding / inhoud afmeting in cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

diesel- en stookolie-Trolley 60 l met snelkoppeling 90 x 53 x 38 12 10526 375,--

diesel- en stookoolie-Trolley 100 l met snelkoppeling 100 x 59 x 43 17 10527 425,--

60 l 100 l

DT-Mobil Easy generatortaeneratortank [PG 4]

DT-Mobil Easy Generatortank
beschrijving inhoud

l
afmeting in cm 

(l x b x h)
gewicht 
ca. kg

best.- 
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 
zie blz. xxx

DT-Mobil Easy 200 Generatortank 200 80 x 60 x 59 20 10945 405,-- 

DT-Mobil Easy 430 Generatortank 430 116 x 76 x 73 40 10946 540,--

DT-Mobil Easy 980 Generatortank, met klepdeksel 980 127 x 107 x 112 95 10943 1.180,--

DT-Mobil Easy generatortank
• 980 liter:

toegelaten voor transport volgens ADR* 200 
en 430 liter:  
toegelaten voor transport voor direct 
gebruik volgens  ADR 1.1.3.1 c)

• vulopeningen geïntegreerde
• geïntegreerde beluchting

met drukontlasting
• geïntegreerde lepelhouders

en draaggrepen
• geïntegreerde uitsparingen (200 l en 430 l) 

resp. hefogen  (980 l) voor bevestiging
met sjorbanden tijdens transport

• 980 liter: incl. klepdeksel en 
vulniveauaanduider
200 en 430 liter:
klepdeksel als toebehoren, zie blz. 46

980 l

430 l

200 l

snelkoppelingsset  echter 
met tegenstuk en 
aansluiting 3/8" buit schr 
draad voor toevoer  en 
etour passend voor 
mobiele 
stookolie en generatoren

retour

toevoer
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DT-Mobil PRO geratortank 980 [PG 4]

DT-Mobil PRO PE 980,  
Generatortank met twee aansluitingen

DT-Mobil PRO 

Generatortank Aanduiding inhoud  
l

buitenmaat 
cm (l x b x h)

gewicht  
ca. kg

best.- 
nr.

€

excl. BTW.*
verzend  
zie blz. xxx

DT-Mobil PRO PE 980 Generatortank met 2 aansluitingen 
mett snelkoppeling (1 x toevoer, 1 x retoer) 980 130 x 115 x 130 325 10785 2.235,--

DT-Mobil PRO ST 980 Generatortank met 4 aansluitingen 
met snelkoppeling (2 x toevoer, 2 x retoer) 980 130 x 115 x 130 470 10786 3.175,--

De extreem hoge stabiliteit door stalen-buitentank met gegalvaniseerde stalen palletframe en stapelhoeken met 

hefogen omderscheidt de nieuwe DT-Mobil PRO tank.

DT-Mobil PRO generatortank 980
• transporttoelating volgens ADR
• Aansluiting met snelkoppeling  voor 

tentverwarmingen en stroomagregaten
• DT-Mobil PRO PE 980 generatortank:

met binnentank voor diesel van polyethyleen***, 
met 2 aansluitingen met snelkoppeling
(1 x toevoer, 1 x retoer),

• DT-Mobil PRO ST 980 Generatortank:
goedkeuring tijdelijk onbegrensd, met 
binnentank voor diesel van
3 mm staalplaat geverfd,
met 4 aansluitingen met snelkoppeling 
(2 x toevoer, 2 x retoer),

DT-Mobil PRO ST 980,  
Generatortank met vier aansluitingen

980 liter
ST PE

beschermde slangdoorvoer

Buitentank 
van staal, 
Binnentank
van staal of PE

Herrhaalde beproeving elke 2 ½ jaar(zie 
ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b).

Tankomruilservice
beschrijving best.-nr. € excl. BTW.*

Vervangen van de binnentank vanuivringg PRO PE, incl. beproeving volgens ADR 10874 495,--

snelkoppelingsset  echter 
met tegenstuk en 
aansluiting 3/8" b.schr draad 
voor toevoer- en retoer  
passend voor mobiele 
olieverwarming en 
generatoren

Toebehoren passend voor DT-Mobil PRO ST Generatortank
beschrijving best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

vulbegrenzer voor DT-Mobil PRO ST 10944 95,--

aftapleiding met snelkoppelingsset (toevoer en retoer) 10960 165,--

retoer

toevoer

* TIP
A.u.b. opletten, dat de transporttoelating voor alle IBC combinaties met  kunststof binnen 
tank voor diesel tijdelijk tot 5 jaar is begrensd. Daarna moet de binnebtank voor diesel 
worden vernieuwd. CEMO biedt U deze tankomruilservice incl. beproeving volgens ADR 

voor 495,-- € aan. U bespaart daardoor originele beproeving na 5 jaar (Kosten ca. 250,-- 
E).

PE 
oud

PE 
nieuw

***  A.u.b. opletten, dat de transporttoelating voor alle IBC cobinaties met kunststof binnentank voor diesel tijdelijk tot 5 jaar worddt begrensd. 
Daarna moet de binnentank worden vervangen. CEMO biedt U deze tankomruilservice aan. 
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CUBE-tank Mobil [PG 4]

eenvoudig vullen van de  
CUBE-

tankinstallatiesCUBE-

tank MobilAanduiding inhoud l buitenmaat cm (b x t x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

CUBE-tank mobiel  met 
palleframe en snelkoppeling

1000 120 x 80 x 195 190 10700 2.275,--
1500 120 x 120 x 195 230 10701 2.545,--

CUBE-tank Mobil
• met algemene constructieve toelating

Z-40.21-510
• met ADR-goedkeuring*
• met geïntegreerde opvangbak
• met optische lekaanduider
•  vulaansluiting met afsluitkap en 

vulbegrenzer
• ontluchtingskap
• vulniveauaanduider
• aftapleiding met snelkoppelings set voor 

toevoer   en retour passend voor mobiele 
kachels en generatoren

• met klepdeksel toegelaten voor buiten
plaatsen

• met robuust palletframe voor
eenvoudig tansport

• compleet gemonteerd

Toebehoren voor CUBE-tank mobiel
Aanduiding best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

LED armatuur verlichting  
met bewegingssensor en accu 10378 55,--

liht leicht zu 
öffnen Gasdrukveren
vereenvoudige het openen en 
sluiten van deksels

dubbeloppelte 
Sicherheit Die geïntegreerde

PE-opvangbak geeft hoogste veiligheid 
in noodgevallen.

snelkoppelingsset  echter 
met tegenstuk  en 
aansluiting3/8" 
buit.schr.draad  voot 
toevoer en retoer passend 
voor mobiele kachels en 
generatoren

CUBE-tank mobiel 
1.000 l met palletframe 
en snelkoppeling

CUBE-tank mobiel 1.500 
l  met palletframe en  
snelkoppeling

Der CUBE-tank ovetuigt als totaal pakket: de geïntegreerde opvangbuitenwand biedt dubbele veiligheid, 
overzichtelijk en ergonomisch geplaatste componenten op optimale werkhoogte, honingraatstructuur en stalen 
bandages bieden stabiele vorm,   

retourtoevoer
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Tankinstallatie voor benzine  (blz. 54 - 61)

Tankinstallaties voor benzine

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.

KS-Mobil 

• 400-980l
• mobielbrandstof-tankstation,

ookvoorbenzinegeschikt
• goedgekeurdvoortransportenopslag

voorbuiteneningebouwenvolgensADR
• ookinwaterwingebiedenzonder

opvangbakgoedgekeurd
• eexplosiedruk-stootvasteconstructie

KS-Mobil

• 90l+200l
• mobielbrandstof-tankstation
• goedgekeurdvoortransportvolgens

ADR
• explosiedruk-stootvasteconstructie

KS-Mobil Easy

• 120l+190l
• mobielbrandstoftankstation
• toegelatenvoorhettransportvolgensADR
• vanelektrischgeleidhoogwaardig

poleyethyleen
• metexplosieonderdrukkendeinzet,

gepatenteerd

Brandstoftrolley

• 60l+95l
• mobielbrandstoftankatation
• goedgekeurdvoortransportvoor

direct-gebruikvolgensADR1.1.3.1c)
• tankvanelektrischgeleidhogekwaliteit

polyethyleen
• metexplosieonderdrukkendeinzet
• metwielen(95l:Ø300mm,luchtbanden,

voorongelijkterrein

explosieonderdrukkende
inset(gepatenteerd)daar-
doorgeenexplosiegeschikte
atmosfeerindebinnenzijde
vantank

Expliesdrukstoot-
vasteconstructie

explosieonder-
drukkende inset
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Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Mobiele tankinstallaties voor ben ine

e eisenvan opslag en transport van benzine 
zijn met die van dieselbrandstof vergelijk-

baar, echter nog  strenger geregeld  e 
verhoogde eisen zijn op basis van de hogere 

waterisico klasse (WGK 3 volgens WHG) en 
de lagere ontbrandingstemperratuur van 

benzine.

n het volgende wordt op de verhoogde 

eisen ingegaan.

pslag van ben ine

Bij de opslag van benzine moet op veel 
wetten en eisen en verordeningen worden 
gelet. ragmenten zijn hier de 
bedrijfsveiligheids-verordening 
(BetrSichV), de waterhuishoudwet (WHG), 
de 

technische voor risicostoffen (TRGS) .  In 
deze regelgeveing zijn de goedkeuringen 
opslaghoeveelheid, de eisen aan de 
opslagplaats zoals de vereiste 
risicobeoordeling door de werkgever 

duidelijk defineerd. 
eze zijn in volgende tabellen  overzichtelijk 

samengevat.

Belangrijke wettelijke bepalingen voor opslag en transport van benzine

Belangrijke informaties voor de 
risicobeoordeling zijn in de 
handleiding v d CEMO-
benzinetankinstallatie beschreven.

De opslagtanks moeten vanaf een grootte  van 
200 l dubbelwandig zijn uitgevoerd

p basis van werkbescherming moeten de 

tanks explosiedruk-stootvast uitgevoerd zijn 
(tot1000 l) of met een vlamdoorslag 
beveiliging uitgevoerd zijn, wanneer niet door 
andere beschermmaatterelen een explosie 
in de tank voorkomen kan worden.  

tationaire benzine-tankinstallaties moeten 
door een vakman herhaaldelijk beproefd 
worden

Transport van ben ine

Bij transport van benzine moeten over de 
eisen buiten transport van dieselbrandstof 
(zie blz  32)  nog op de volgende punten 
letten:

• ax. hoeveelheid volgens de tabel

1.1.3.6 ADR (1000-punten regeling) 
zijn 333  ltr . Bij grotere hoeveelheden is 
algemeen een riscogoederen-rijbewijs 

vereist en de handwerk- regeling 
volgens ADR 1.1.3.1 c)
kan niet meer in gebruikt worden

• Mobiele benzinetankplaatsen
met ADR-goekeuring hebben 
dez voor verpakkings- groep II
en III.nodig

• Op  basis van werkbescherming moeten de 

tanks algemeen explosiedruk-stootvast 
uitgevoerd zijn (tot 1000 l) of met een vlam 
doorslag-beveiliging zijn uitgevoerd, 
wanneer niet door andere bescherm-
maatregels  een explosie in de tank 

voorkomen kan worden.

TRGS 510 BetrSichV WHG Garageverordening

opslag 
in woningen

nee algemene zorgvuldig-heids-
plicht volgens par 5 en 62

opslag  
in de kelder

10 l risicobeoordeling voor 
explosiebescherming vereist

algemene zorgvuldiheids-

plicht volens §§ 5 en 62

opslag in de 
verkoopruimte

tot 200 m² - 60 l risicobeoordeling voor 
explosiebescherming vereist

algemene zorgvuldigheids-

plicht volgens §§ 5 und 62
200 m² tot 500 m² - 200 l

boven 500 m² - 300 l

tot 300 l in de F30-kast,  
tot 500 l in F90-kast

opslag 
in werkruimte

tot 5 l zonder kast, tot 20 l iin de 
stalen kast, tot 300 l in F30-kast, tot 
500 l in F90-kast

risicobeoordeling voor 
explosiebescherming vereist

algemene zorvuldigheids- 
plicht volgens §§ 5 en 62

opslag in de 
garage

20 l in kleine garage tot 
100 m², in grotere 
garages niet toegestaan

opslag 
buiten

bij actieve opslag afstand  van 10 m, 
bij passieve opslag tot 200 l afstand  
3 m,  
bij passieve opslag tot <1000 l 
afstand 5 m naar gebouwen

risicobeoordeling voor 
explosiebescherming vereist

algemene zorgvuldigheids- 
plicht volgens §§ 5 en 62

Voorbeeld van een 
mobiele benzine 

tankinstallatie met 190 l 
inhoud voor direct 
gebruik
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Tankinstallatie voor ben ine

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

ben ine

2 x 3 m

taa paat

ranstof tankinstallaties, stationair en mobiel [PG 4]

itvoering met  pompkast, 
dubbelwandig, 
gegalvaniseerd, explosiedruk 
stootvast, constructief-
beproefd

KS-MOBIL dubbelwandig

tweezijdige gegalvaniseerde uitvoering inhoud l afmeting in cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € ex. BTW** Verzend z. blz. 231

1.
zonder pompkap,compl. gemonteerd 
(zonder pomp enz.)

400 96 x 96 x 114 211 7754 2.670,--
600 96 x 96 x 141 253 7755 2.740,--
980 121 x 121 x 141 300 7756 2.920,--

2.
met afsluitbare ompkast,  compleet 
gemonteerd (zonder pomp enz.)

400 96 x 96 x 146 229 7760 2.900,--
600 96 x 96 x 177 271 7761 3.030,--
980 121 x 121 x 181 318 7762 3.245,--

ankinstallatie  

KS-MOBIEL dubbelwandig

•  voor    mobiel gebruik buiten en in gebouwen

• goekeurings-nr.D/BAM6599/31A(400l

en600l),D/BAM6600/31A(980l)

•  goedkeuring tijdelijk onbegrensd
•  voor transport goegekeurd volgens ADR

ook in waterwingebieden
•  goedgekeurd als opslagtank volgens DIN 6623
•  goedgekeurd voor benzine
•  inhoudt 400, 600 of 980 liter
•  constructief      beproefd als complete installatie

in alle varianten

•  uitvoering voor bioethanol op aanvraag

itvoering:  
• dubbelwandige stalen tank

•  explosiedruk stootvaste constructie
•  met twee hefogen en palletframe
•  beschermring voor pompinstallatie

• peilstok

• aftapleiding R 1", afsluitbaar

•  ontluchtingsleiding R 2", afsluitbaar
•  vulopeningen R 2", afsluitbaar

• met lekaanduidapparaat

•  met vulbegrenzer
•  met lange ontluchtingsleiding

(3 m boven de grond), afneembaar

erhaalde beproeving elke 2½ jaar
(zie ADR 6.5.4.4.1 b ).
CEMO biedt hiervoor vakkundige 
scholing aan.

*

obiele 
tankstations 

voor bio-
ethanol op 
aanvraag.

Toebehoren passend voor mobiele brandstofinstallatie

aanduiding best.-nr. € ex. BTW.** verzend  z. blz. 231

afsluitbare pompkast  
met tankpistoolhouder (in var. 2 leverbaar)

7763 345,--

aftankslang volgens EN 1360 
voor benzine voor verlenging of als vervanging ,

 4 m, nzijdig  opsluitmoer, andere zijde 1" buit. schr. draad

8521 240,--

automatisch-tankpistool voor brandstof,  EN13012, ATEX, 
met draaischarnier 1"binn. schr. draad

1" binn. schr. draad

10142 130,--

stikker -set 
voor nalevering v d DT-Mobiel en KS-Mobiel

10261 20,--
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randstof tankinstallaties, stationair en mobiel [PG 4]

inspectie-overeenkomst ie bl  33.

compleet gemonteerd v d KS-mMobiel met pomp 8379 57,--

ompen passend v.brandstofinstallaties       ( peciale pompen  b.v.. voor bioethanol of vliegtuig aftanken op aanvraag)

aanduiding best.-nr. € ex. BTW** verzend z. blz. 231

handpomp,40l/min,
ATEX 
met uitloop,  4 m 
vulslang

7842 450,--

elektropomp,ca.40l/min,
ATEX, 12 V,  
met automatisch tankpistool,  
4 m vulslang

10257 1.075,--

elektropomp,ca.40l/min,
ATEX, 230 V,  
met automatisch-tankpistool,  
4 m vulslang

10259 965,--

elektropomp,ca.40l/min,
met teller, ATEX, 12 V,  
met automatisch-tankpistool, 
4 m vulslang

10258 1.230,--

elektropomp,ca.40l/min,
met teller, ATEX, 230 V,  met 
automatisch-tankpistool, 
 4 m vulslang

10260 1.225,--

elektropomp,ca.50l/min,
ATEX, 12 V,  
met automatisch-tankpistool,  
4 m vulslang

7828 0,--

elektropomp,ca.50l/min,
ATEX, 24 V,  
met automatisch-tankpistool,  
4 m vulslang

7829 0,--

elekropomp,ca.50l/min,
ATEX, 12 V, met teller,  
automatisch-tankpistool,  
4 m vulslang

8127 0,--

elektropompca.50l/min,
ATEX, 24 V, met teller,  
automatisch-tankpistool,  
4 m vulslang

8128 0,--

elektropomp,ca.60l/min,
ATEX, 230 V,  
met automatisch-tankpistool,  
4 m vulslang

8129 0,--

elektropomp,ca.60l/min,
ATEX, 230 V, met teller,  
automatisch-tankpistool,  
4 m vulslang

8130 0,--
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MOBIELE TANK-INSTALLATIES VOOR  BENZINE

a

b

c

Technische- und prijs-wijzigingen onder voorbehoud

JERRYCAN PG 4

Beschrijving/ inhoud
afmeting in cm 
(l x b x h)

gewicht 
ca. kg

best.-
nr.

€ 
excl
. 

  . BTW.** Verzend
Jerrycan 5 ltr. 26,5 x 15 x 25 0,5 10843 9,--
Jerrycan 10 ltr. 33 x 16,5 x 32,5 0,6 10844 15,--
Ex0-jerrycan 10 ltr. met Ex-veiligheids-unit tegen explosie 35 x 17 x 31 2 10268 40,--
Ex0-Kanister 20 l met Ex-veiligheids-unit tegen explosie 35 x 17 x 49,5 3 10269 72,--

d Toebehoren veiligheidsvulsysteem rood, voor jerrycans 5 ltr.10 ltr. en ExO-jerrycans - - 10845 21,--

e Toebehoren veiligheidsvulsysteem groen (olie) , voor jerrycans 5 ltr., 10 ltr. en  ExO-Kanister - - 10846 20,--
Dubbele jerrycan „Profi“ 6 l/3 l, natuur  
met zadeltas en veiligheidsvulsysteem voor brandstof + olie 36 x 20 x 30 1,7 10449 50,--

Jerrycan 25 l met pomp in aftappistool 2,1 10046 75,--

dubbele jerrycan „Profi“ met 
veiligheids-vulsystemen
• jerrycan van HD-PE
• met vulsysteem

voor veilig vullen
• geen overvullen van de jerrycan
• niet morsen van

brandstof
• automatisch sluiten

van de vulopening na
het vullen

• met veiligheid tegen

onopzettelijk openen

a  getande ring voor beveiliging  
van de afsluitkap

 b  beluchtingsventiel
c  aftap-pistoolhouder

jerrycan 25 ltr. 
met pomp in
het aftap-
pistool

5 l 

10 l 

jerrycan 25 l  
met pomp in aftankpistool
• jerrycan 25 ltr. van HD-PE
• toegelaten voor transport

van brandstof
• handgreep voor hanteerbaarheid
• pomp in tankpistool 7,5  l/min met

vergrendeling in het aftankpistool
• 1,5 mtr.aftapslang
• flexibele vulaansluiting

Ex0-jerrycan, 20 ltr. en 10 ltr.

STAFFELPRIJS
              Beschrijving

best.-
nr. Verzendaantal

korting  3 %
stuksprijs Eexcl. BTW** Menge

36 x 24 x 43 

korting  5 %

stuksprijs E excl.BTW** aantal
korting   8 %
stuksprijs E Excl. BTW**

% jerrycan 5 ltr. 10843 6 8,70 12 8,55 24 8,25
jerrycan 10 ltr. 10844 5 14,50 10 14,25 15 13,80
Ex0-jerrycan 10 ltr. 10268 3 38,80 5 38,00 10 36,80
Ex0-jerrycan 20 ltr. 10269 3 69,80 5 68,40 10 66,20

Dubbele jerrycan „Profi“ 6 l/3 l 
met zadeltas en veiligheids-
vulsysteem

Ex0-jerrycan
• met ADR-toelating
• tank vanHD-PE
• met explosieonderdrukkende

unit, gepatenteerd

• voldoet aan de hoogste
veiligheidseisen

• met veiligheidssluiting voor
kinderen

• met in de jerrycan
geïntegreerde uitloop

• past voorde jerrycans die in 
de handel te koop zijn

• plaatsbesparend en stapelbaar

Jerrycan 5 l en 10 l
• met ADR-toelating
• jerrycan van HD-PE
• met geïntegreerde uitloop
• met veiligheids-sluiting voor kinderen

toebehoren: veiligheids-vulsysteem 
(ook voor ExO-jerrycan)

d e

Belangrijke aanwijzing:  alle brandstof-jerrycans zijn voor gebruiker volgens GHS/CLP-verordering
met veiligheidsaanwijzingen en risicosymbolen (10 x 10 cm) te kenmerken

niet explosief
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Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.

randstoftrolle  [PG 4]

randstoftrolle  53 l

• met UN-toelating voor brandstoftransport

•  tank 53 l van HD-PE
met wielen en handgreep voor hanteren

•  met exposieonderdrukkend gebruik
(optie)

• aftankpistoolpomp 7,5 l/min met 3 mtr. 
aftapslang en met vergrendeling voor de 

aftankbeugel
•  klotswand

• vulaansluiting met ge ntegreerde ontluchting

•  2  afsluitkranen voor probleemloos
demonteren v d aftapslang

• ge ntegreerde uitsparing voor bevestiging

van de Trolley met sjorbanden tijdens 
transport

Brandstoftrolle

aanduiding / inhoud maten in cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW.** verzend zie blz 253

Brandstoftrolle  53 l 87 x 42 x 33 9 10047 200,--

Brandstoftrolle  Ex0* 53 l 87 x 42 x 33 11 10421 380,--
Brandstoftrolle  Ex0*** 60 l, met handpomp 90 x 53 x 38 18 10507 800,--
Brandstoftrolle  Ex0*** 95 l, met handpomp 100 x 59 x 43 20 10162 900,--
Brandstoftrolle  Ex0*** 60 l, met elektropomp 90 x 53 x 38 20 10508 1.260,--

Brandstoftrolle  Ex0*** 95 l, met elektropomp 100 x 59 x 43 22 10646 1.345--

* met explosieonderdrukkend gebruik    *** met vlambeveiliging

randstoftrolle  60 l en 95 l

• toelaatbaar voor transportvoor direct

gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
• tank geschikt voor elektrische geleiding

hoogwaardig pol eth leen

• met vlambeveiliging

• ge ntegreerde handgreep en draaggreep

• vulaansluiting met ge ntegreerde

be- en ontluchting

• aftapleiding met afsluitkraan

• met handpomp25l/minen aftankpistool

• met elektropomp12V,25l/min,
automatisch-tankpistool en 3 m kabel 
met accupoolklemmen

• Trolley95l:wielen diam. 300mm,

luchtbanden, op ongelijk terrein  
aftankslang 3,2 mtr.

• Trolley60l:wielen Ø240mm
aftankslang 2,7 mtr.

• klotswand

• tankpistoolhouder  ge ntegreerd

• Trolley95 ltr:ge ntegreerde uitsparing 

voor bevestiging met sjorbanden tijdens 

het transport

-
aantal

korting  8 %

stuksprijs € excl.  BTW.**

10 0,--

explosieonderdrukkend 

gebruik 
(gepatenteerd), 
daardoor geen explosie 
geschikte atmosfeer in 
de tank

60 l met 
handpomp

95 l met 
handpomp

95 l met 
elektropomp

vlambeveiliging
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Mobiele tankinstallaties voor benzine

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.

benzine en ge-

mengde benzine

KS-Mobil Easy [PG 4]

KS-mobiel Easy 120 l en 190 l 
Toegelaten voor transport volgens ADR. 
toelatings-nr. D/BAM 14341/31H2. 
Compleet gemonteerd.
Tank:
• 120lof190l,enkelwandig
• vanelektrischgeleidhoogwaardig 

polyethyleen
• metexplosie-onderdrukkendeunit, 

gepatenteerd
• metpeilstokvoorvulniveauaanduiding
• tankpistoolhoudergeïntegreerd
• vulopeningengeïntegreerd

• geïntegreerdebeluchtingen 
drukontlasting

• geïntegreerdepallethouders
• geïntegreerdedraaggrepen
• geïntegreerdeuitsparingenvoorbeves-

tiging met sjorband tijdens transport
Pomp,gemonteerd:
• handpomp25l/min.,2,7mtr.aftapslang 

(elektrisch geleid) en tankpistool
• zelfaanzuigende,elektrischepomp12V 

DC,40l/min,metATEX-goedkeuring, 
automatisch-tankpistool,
4 m vulslang (elektr. geleid)
en 4 mtr. elektrische kabel

KS-MobilEasy
aanduiding /inhoud afmetingcm(lxbxh) gewicht ca. kg best.-nr. €ex.BTW** verzend blz.239

KS-mobielEasy120lmethandpomp 80x60x45 23 10091 1050,--

80x60x45 33 10220 1.365,--
KS-mobielEasy120lmetelektropomp12V,40l/min, 
ATEXenautomatisch-tankpistool
KS-mobielEasy120lmethandpompenklepdeksel 80x60x47 26 10092 1.160,--

80x60x47 36 10222 1.465,--
KS-mobiellEasy120lmetelektropomp12V,40l/
min, ATEX,automatisch-tankpistoolenklepdeksel
KS-mobielEasy190lmethandpomp 80x60x59 25 10093 1.200,--

80x60x59 35 10221 1.515,--
KS-mobielEasy190lmetelektropomp12V,40l/min, 
ATEXenautomatisch-tankpistool
KS-mobielEasy190lmet handpomp en klepdeksel 80x60x61 28 10094 1.305.--

KS-mobielEasy190lmetelektropomp12V,40l/min, 
ATEX,automatisch-tankpistoolenklepdeksel

80x60x61 38 10223 1.620,--

KS-mobielEasy190l 
met handpomp  
en klepdeksel

KS-mobielEasy190lmet elektropompKS-mobielEasy120 l met handpomp

gebruiksvoorbeeld voor mobiele branstoftanks:water-en motorsport

met ADR-goedkeuring

explosie-onderdrukkendeunit 
(gepatenteerd) daardoor geen  
explosie-geschikteatmosfeer in de 
binnenzijde van tank

explosieonder-
drukkende inset



Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

KS-mobiel
Aanduiding /inhoud afmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

KS-mobiel 90 l met handpomp 25 l/min 80 x 40 x 74 60 8840 1.105,--

KS-mobiel 200 l met handpomp 25 l/min 80 x 60 x 95 77 10025 1.870,--
KS-mobiel 200 l met elektropomp 12 V, 25 l/min, 
ATEX en automatisch-tankpistool

80 x 60 x 95 79 10755 2.385,--

KS-mobiel 300 l met handpomp 25 l/min 120 x 60 x 108 110 10994 2.180,--

KS-mobiel 300 l met elektropomp 12 V, 25 l/min, 
ATEX en automatisch-tankpistool

120 x 60 x 108 112 10995 2.650,--

KS-mobiel 90 l, 200 l en 300 l 
goedkeuring D/BAM 13136/31A (90 l), 
D/BAM 13137/31A (200 l)
• goedgekeurd voor transport volgens

ADR
• enkelvoudige tankinstallatie voor mobiel 

gebruik in gebouwen en buiten

• explosie druk stootvast constructie 
(TÜV-beproefd), daarom ook goege-
keurd voor benzine en olie/benzine-
mengsel

• enkelwandige stalen tank
van 3 mm staalplaat, geverfd

• met handgrepen, die ook als hefogen
gebruikt kunnen worden

• pallet onderframe
• met pompkast afsluitbaar
• aftap-/ontluchtingsleiding afsluitbaar
• vulaansluiting 1½“
• peilstok

pomp gemonteerd:
• handpomp 25 l/min., 1,5 mtr. aftapslang

(elektrisch geleid) en handtankpistool
• zelfaanzuigend, elektrische pomp 12 V,

 25 l/min, met ATEX-toelating, 
automatisch-tank-pistool,
4 mtr.vulslang (elektr. geleid)
en 4,1 mtr. elektrische kabel

Beproeving na 2½ Jaar  (zie ADR 
6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b). 

KS-mobiel [PG 4]

KS-mobiel 90 lKS-mobiel 200 l

pompkastn (KS-mobiel 200l) met  
elektropomp 12V, 25 l/min, ATEX,  
4 mtr. vulslang en automatisch-
tankpistool

KS-mobiel 300l met elektropomp 12V,  
25 l/min, ATEX, slanghaspel 
(toebehoren) en automatisch-tankpistool

explosiedruk-stootvaste 
constructie

Toebehoren voor KS-mobiel 300 ltr.
Aanduiding best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

slanghaspel met 10 m slang DN 19, elektr. geleid, voor benzine 10996 515,--

benzine en 

benzinemengsel
met ADR-goedkeuring



technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

l

oebehoren trechter met 
filter en waterafscheider  [PG 4]

rechter met filter en waterafscheider,   

ervuiling en water in brandstof is praktisch niet te 
vermijden. at leidt tot verstopte filters, corrosie, 
motoruitval of zelfs motor-beschadiging.
 e filtermembraan  v d trechter houdt vuil en water 
betrouwbaar tegen.  
Dit zet zich op de bodem af en kan
eenvoudig verwijderd worden.

Toebehoren trechter met filter en waterafscheider

aanduiding best.-nr. € excl. BTW** verzend zie blz. 253

Trechter met waterafscheider en filter F3C, 
max. 13 l/min, elektrisch geleid

10515 32,--

Trechter met waterafscheider en filter F15C, 
max. 45 l/min, elektrische geleid

10516 80--

trechter

filter

verontreinigde  
brandstof

vuil en
water

schone  
brandstof

inhoud l

maten cm (l x b x h)
<

.

. 

6969



CUBE- eer lie an  [PG 4]

CUBE-smeerolietank

aanduiding inhoud 
l

buitenmaat
cm (b x t x h)

gewicht
ca. kg

best- 
nr.

€

excl    BTW.**
verzend
 

CUBE-tank indoor basic,  
4 mtr. vulslang, digitale hand-doorstroommeter, niet 
geijkt zonder klepdeksel

1000 120 x 80 x 174 140 10308 2.395,--

1500 120 x 115 x 174 170 10309 2.615,--

CUBE-tank indoor premium,  
slanghaspel met 15 mtr vulslang, digitale hand- 
doorstroommeter, niet geijkt, zonder klepdeksel

1000 120 x 80 x 174 160 10310 2.935,--

1500 120 x 115 x 174 190 10311 3.150,--

CUBE-tank outdoor premium,  
slanghaspel met 15  mtr. vulslang, digitale hand-
doorstroommeter,  niet ijkt, met klepdeksel

1000 120 x 80 x 180 175 10312 3.280,--
1500 120 x 115 x 180 205 10313 3.500,--

2500 120 x 180 x 180 260 10424 3.825,--

eer lie- a e in alla ie,  
Basic en Premium 

 e alge ene n r ie e ela ing 

Z-40.21-510

• geïntegreerde opvangbak

•  optische     lekaanduider
•  vulaansluiting met TW-koppeling
•  vulbeveiliging
•  ontluchtingskap
•  vulniveauaanduider
•  aftapleiding
• elektrische   tandwielpomp 230 V,

9 l/min, 12 bar (niet ijk geschikt)
• pistoolhouder

• met  klepdeksel toegelaten

voor buiten plaatsen
(outdoor-uitvoering

•  compleet gemonteerd

CUBE-smeerolietank 
1.000 l oudoor-premium

lektro-tandwielpomp 230 V, 9 l/min, 12 bar en 
digitale hand-doorstroommeter voor smeerolie (niet
geijkt*)

* zie informatie voor meet- en ijk-
verordening op blz. 164

CUBE-smeerolietank 
1.500 l outdoor-premium

Toebehoren voor CUBE-smeerolietank

aanduiding best.-nr. € excl. BTW.** verzend blz  253

 lepdeksel oranje, compleet net gasdrukveer en montage toebehoren 10324 275,--
Slanghaspel met 15 mtr. vulslang 10423 275,--

LED-armaturen-verlichting met bewegingssensor en accu 10378 55,--

toebehoren slanghaspel toebehoren LED-armaturenverlichting

Ele r en ( e ni e gege en ) 

elektropomp 230 V (niet ijk geschikt*) 
tandwielpomp met 9 l/min, max. 
transportdruk van 12 bar, geschikt voor 
motor-, aandrijf- en hydrauliek-olie tot 
SAE 140

De nieuwe CUBE-smeerolietank behoort tot 
de eerste tankstation generatie die vanaf 

begin als compleet installatie is ontwikkeld. 
aardoor zijn er geen nadelen meer,

meer, dat b.v. de deelcomponenten niet 
optimaal geïntegeerd zijn of delen 

onbeschermd  zijn, uitsteken en bij vullen 
storen  

ier heeft alles haar plaats en niets stoort het 

uitvoeren van het aftanken.

*  zie informatie voor meet- en ijk-
verordening op blz. 164

Technische en prijs-wijzigingen onder voorbehoud 
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Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud 

CUBE-a ge er e lie an  PG 4]

Voor a ge er e lie- a e in alla ie , 

in r en r e alge ene n r ie e 
ela ing  Z-40.21-510

• geïntegreerde opvangbak

• optische -lekaanduider
•  geïntegreerde vultrechter met vuilzeef
•  geïntegreerde afdruppeloppervlak voor olievervuilde

delen, zoals b.v.oliefilter
• zuigleiding met TW-koppeling
•  ontluchtingskap
• vulniveauaanduider
• extra aansluiting 1" en 2"
•  met klepdeksel toegelaten voor buiten plaatsen

(outdoor-uitvoeringen)
•  compleet      gemonteerd

CUBE-tank voor afgewerkte olie 
1.000 l, outdoor

CUBE-tank voor afgewerkte olie

aanduidig inhoud 
l

buitenmaat
cm (b x t x h)

gewicht
ca. kg

best.- 
nr.

€

excl      BTW.**
verzend

e
e . 

CUBE-tank voor afgewerkte olie , indoor
zonder klepdeksel

1000 120 x 80 x 174 125 10477 1.330,--

1500 120 x 115 x 174 155 10478 1.570,--

2500 120 x 180 x 174 210 10479 1.890,--

CUBE-tank voor afgewerkte olie, outdoor, 
met klepdeksel

1000 120 x 80 x 180 140 10480 1.640,--

1500 120 x 115 x 180 170 10481 1.880,--

2500 120 x 180 x 180 225 10482 2.210,-

Toebehoren B -tank voor afgewerkte olie

aanduiding best.-nr. € excl. BTW.** verzend zie 253

 lepdeksel oranje, compleet met gasdrukveer en montage-toebehoren 10324 275,--

LED-armaturen-verlichting met bewegingssensor en batterij 10378 55,--

Vulbeveiliging compleet, stroomspanning 230 V, bestaande uit: niveauaanduider 
(sonde) met bevestigingsdelen R 1" en ¾",  aanduid-apparatuur (waarschuwing) 
met  signaalverlichting en claxon.

7330    0 ,--

toebehoren LED-armaturen verlichting toebehoren vulbeveiliging 
(alleen noodzakelijk bij vullen 

met vaste aansluiting)

 geïntegreerde vultrechter met vuilzeef en 
geïntegreerd afdruppeloppervlak voor olievervuilde 
delen
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Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

a

b

Compact-installatiesmetpneumatiek-
pompen tankzoalsbovenbeschreven,pneumatiek-
pomp3:1.type/inhoudl afmetingcm(lxbxh) slang gewichtca.kg best.-nr. €excl.BTW.* verzend

UNI750 108x77x180 4mtr.slanghouder 90 8815 1.365,--

UNI750 108x77x187 15mtr.openslanghaspel 108 8816 1.905,--
a UNI1000 138x77x180 4mtr.slanghouder 114 8817 1.450,--

b UNI1000 138x77x187 15 mtr. openslanghaspel 132 8818 1.985,--

Toebehorenzieblz.xx.

Smeerolie-compact-installatie 
ECO, pneumatisch voor verse olie  [PG 4]

TankvanHDPEmetgeintegreerde 
gegalvaniseerdestaalplaat-buitenwand 
(opvangbak),standaardtoehehorenzoals 
palletframe,vulniveauaanduideren 
optischelekaanduider,zuiggarnituur, 
pomp,vulslangendigitale hand-
doorstroommeter houderen 
druppelbeker.Zondermontage.

Voorbovengrondseopslagvanverse-en 
afgewerkteoliemeteenontvlammings-
temperatuur>55C ookinwaterwin-
gebiedenzonder opvangbak*voorplaatsing
ingebouwen goedgekeurd.

Pneumatiekpompen (technische 

gegevens)

Pneumatiekpomp3:1(nieteicgeijkt*), 
nietijkgeschiktoverbrengingsver-
houding3:1,Gebruikbij6-8bar,max. 
capaciteit14l/min,luchtdruk-aansluiting 
¼“binn.schr.draad,uitgang½“binn. 
schr.draad.Luchtverbruikca.330l/min, 
zuigaansluiting1“binn.schr.draad, 
gebruikenalleenmetonderhoudsinrich-
ting,productenolietotSAE90.

Complete-montagev/dsmeerolie-compactinstallatieECO 10211 135,--

*  zie informatie voor meet- en 
ijkverordening onder

Verordening via het in omloop  

brengen en  beschikbaar stelling  

van  meetapparaten op de markt  

als over het gebruik en ijking  

(meet- en ijkverordening- MessEV)

(1)Opmeetapparatenofmeetwaarden,
dieinhetzakelijkeverkeergebruiktwor-
den,zijnvolgensdemeet- en ijkwet en 
dezeverordeningniet te gebruiken

6.  in bedrijven v/d brandstofvoer-

tuigen-industrie of bij openbare

tankstations voor bepaling v/h

volume of de hoeveelheid van

smeer- of aandrijfolie,remvloei-
stoffen,koelvloeistofvoorair-
coditioning,antivriesmiddelof
ruitensproeiervloeistof

Belangrijke informatie voor meet-  

en ijkverordening (uittreksel)



Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

a

b

c

d

Compactinstallatiesmetelektropomp

type/inhoudl afmetingcm(lxbxh) slang gewichtca.kg best.-nr. €excl.BTW.* verzend

UNI750
UNI750

108x77x167
108x77x187

4mtr.slanghouder
15mtr.,openslanghaspel

90
108

8251
8679

1.460,--
2.045,--

a

b

UNI1000
UNI1000

138x77x167
138x77x187

4mtr. slanghouder 15 
mtr.openslanghaspel

114
132

8252
8680

1.575,--

2.300,--
c

d

UNI1500*
UNI1500*

187x77x210
212x77x210

4mtr.slanghouder
15mtr.open slanghaspel

168
188

8681
8682

2.700,--
3.355,--

*InclvulaansluitingmetTW-koppeling,ontluchtingskapenovervulbeveiliging

Elektropomp230V) 
meteencapaciteitvan9l/minen 
max.drukvan12bar

TankvanHDPEmetgeintegreerdegegal-
vaniseerdstaalplaat-buitenwand(opvang-
bak)standaardpalletframe,vulni-
veauaanduiderenoptischelekaanduider, 
zuiggarnituur,pomp,vulslangendigitale 
hand-doorstroommeter.
Zondermontage.

Voorbovengrondseopslagvanverseolie 
metontbrandingspunt>55°C.Ookin 
waterwingebiedenzonderopvangbak voor 
plaatsingingebouwengoedgekeurd.

Smeerolie-compactinstallaties ECO, 
elektrisch voor verse olie  [PG 4]

Elektropompen (technische gegevens) 
Elektropomp230V(nietgijk geschikt) 
Tandwielpompmeteencapaciteitvan
 9l/min,max.drukvan12bar,geschikt 
voormotoren,aandrijving-enhydrauliek-
-olie tot SAE 140.

Complete-montagevandesmeerolie-compactinstallatieECO 10211 135,--
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Versandbereit innerhalb von 3 Arbeitstagen. 

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Tank van HDPE met geïntegreerde 
gegalvaniseerde stalen  buitenwand 

opvangbak , standaard vulniveauaanduider, 
optische lekaanduider, geïntegreerde 
draaggrepen, zonder pomp.

Voor opslag van verse- en afgewerkte-olie 
met een ontbrandingstemperatuur > 55 °C 
ook in waterwingebieden zonder opvangbak* 
en voor plaatsing in gebouwen goedgekeurd. 

Lage constructie (tot 1000 l), daardoor is 
geen opstap voor vullen van afgwerkte olie 
nodig.

UNI- ank

Tan  zoals boven beschreven met 
voetsteun.

MULTI-Tank

en el ige an   zoals boven beschreven 
met geintegreerd onderframe voor 

pallatvork aan vier zijden

Speciale voordelen:

•
goedgekeurd voor transport volgens 

ADR, zonder opgebouwde pomp. 
erhaalde beproeving na

2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b).***

•  laag zwaartepunt verhoogt de
stabiliteit en verbeterd de handeling/
transport

 

 UNI-Tank
inhoud l afmeting cm (l x b x h) goedkeurings-nr gewicht ca. kg best.-nr. € ex.BTW.** verzend 

400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 50 7979 540,--
750 98 x 77 x 142 Z-40.21-288 66 7379 580,--

1000 128 x 77 x 142 Z-40.21-288 89 7380 690,--
1500 163 x 77 x 185 Z-40.21-432 151 7881 1.300,--

MULTI-Tank

inhoud l                 afmeting cm (l x b x h)  opslag- en transport-toelatings-nr.          gewicht ca. kg best.-nr. € ex BTW**

400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 / D/BAM6403/31HA1 55 7536 625,--
750 98 x 77 x 146 Z-40.21-288 / D/BAM11580/31HA1 82 7381 780,--

1000 128 x 80 x 147 Z-40.21-288 / D/BAM11581/31HA1 100 7382 890,--
1500 164 x 80 x 187 Z-40.21-432 / D/BAM6404/31HA1 165 7539 1.470,--

eer lie- an r er e  en a ge er e lie [PG 4]

MULTI-tank bouwserie

constructie
lage

*

*** 

Onderframe met aanrijbeveiliging



155

Versandbereit innerhalb von 3 Arbeitstagen.

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

eer lie- an r er e- en a ge er e lie [PG 4]

Toebehoren voor NI- en MULTI-tank

aanduiding best.-nr. € ex. BTW.** verzend blz. 231

V -vulschalen  
met afsluitbaar deksel

7389 200,--

zuigleiding met TW-koppeling  
voor UNI/MULTI-tank tot

 1000 l

7390 130,--

zuigleiding met

 TW-koppeling voor

 UNI/MULTI-tank 1500 l

8323 135,--

handpomp  
voor motorolie tot SAE 50  voor 
UNI/MULTI-tank tot 1000 l

1452 135,--

overvulbeveiliging compleet,  
stroomspanning 230 V, bestaande uit

: nieveauaanduider (sonde) met schroefbevestigingen R 1" 
en ¾", aanduiapparaat (waarschuwingsinrichting)  
met lamp en zoemer.

7330 505,--

laxon voor overvulbeveiliging extra vereist bij 
grotere afstanden tussen voertuig en tank 5269 80,--

lekkage-sonde optisch 
en akoestisch

7391 250,--

8909  0,--

Ultraschall-vulnieauaanduider, 
passend voor UNI-/MULTI-
tank, alle groottes

10275 190,--
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Smeerolie trolley  [PG 4]

De praktische oplossing voor vullen van voer
tuigen bij gebruik op bouwplaatsen of in het veld.

• voor transport en vullen motor-,
aandrijf- en hydrauliek-olie ( geen risicoproduct 
volgens ADR)

•tank van polyethyleen met geïntegreerde 
handgreep en draaggrepen

• vulaansluiting met geïntegreerde
be- en ontluchting

• aftapleiding met afsluitkraan
• Trolley 100 l: wielen Ø 300 mm,

luchtbanden, in terrein geschikt
Trolley 60 l: wielen Ø 240 mm

• klotswand geïntegreerd
• tankpistoolhouder geïntegreerd
• Trolley 100 l: geïntegreerde uitsparing voor

bevestiging met sjorbanden tijdens transport
• uitgevoerd met zelfaanzuigende elektrische- 

tandwielpomp, 12 V, 4,5 l/min, max. transport
druk 5 bar met accu en oplader, met olie
afgifte-pistool, 3,2 m vulslang (100 l),
2,7 m vulslang (60l)

elektropomp met LiFePO4-accu

Smeerolie trolley 100 l  
met teller K400 als toebehoren

Smeerolie  trolley 100 l

Smeerolie  trolley 60 l

incl. oplader

Smeerolie-trolley 60 l en 100 l
beschrijving afmeting cm 

(l x b x h)
gewicht 
ca. kg

best.- 
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 

Smeerolie trolley 60 l met elektropomp, LiFePO4-
accu, oplader en olie afgifte-pistool

90 x 53 x 38 17 10936 895,--

Smeerolie trolley 100 l met elektropomp, LiFePO4-
accu, oplader en olie afgifte-pistool

100 x 59 x 43 22 10751 905,--

Toebehoren voor smeerolie-trolley
beschrijving best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

Elektronische teller K400, ovaal tandwiel principe, 1 - 30 l/min, 
½" binn.schr. draad  max. 70 bar,  passend voor olie afgifte-pistool 8574 210,--

Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO4), 12,8 V - 3,3 A

als tweede accu voor reserve
Pomphoeveelheid met één acculading (afhankelijk van de  viscositeit) ca. 90 liter. 

10602 100,--
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Smeerolie-mobiel Easy  [PG 4]

De praktishe oplossing voor vullen  
van voertuigen met verse motor-, 
aandrijving- en hydrauliekolie  
(geen risicoproduct volgens ADR) bij 
gebruik op bouwplaatsen of in het veld.
• enkelwandige tank van polyetyleen
• sjorbandgeleider voor veilig transport
• tankpistoolhouder geïntegreerd
• vulopeningen DN 100 met dop
• beluchting met drukontlasting

• geïntegreerde lepelhouders
• geïntegreerde draaggrepen
• zelfaanzuigende elektrische tandwiel-

pomp, 12 V, 10 l/min, max. trans-
port-druk 4 bar, 4 m aansluitkabel met
poolklemmen

• aftapslang 4 m
• olie afgifte-pistool

Smeerolie-mobiel Easy 200 l 
met elektropomp 12 V en olie 
afgifte-pistool

Smeerolie-mobiel Easy 430 l met elek-
tropomp 12V en olie afgifte-pistool

Li-Power-Block als toebehoren

Toebehoren voor smeerolie-mobiel Easy 200 l en 430 l
beschrijving best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

Elektronische teller K400, ovaal tandwielprincipe,
1 - 30 l/min, ½" b.schr.draad, max. 70 bar,  passend 
voor olie afgifte-pistool

8574 210,--

klepdeksel voor meerolie-mobiel Easy 200 l 8963 105,--

Klapdekselslot compleet met twee sleutels, 
voor meerolie-mobiel Easy 200 l

10214 50,--

klepdeksel voor smeerolie-mobiel Easy 430 l 
(kan rechts of links bevestigd worden)

8833 190,--

Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah met oplader (zie blz. 47) 
pomphoeveelheid met één acculading  
(afhankelijk van de viscositeit) ca. 150 liter.

10750 260,--

Smeerolie-mobiel Easy 200 l en 430 l
beschrijving afmeting cm  

(l x b x h)
gewicht 
ca. kg

best.- 
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 
zie blz. xxx

Smeerolie-mobiel Easy 200 l met elektropomp 12 V en olie afgifte-pistool 80 x 60 x 59 31 10752 855,--

Smeerolie-mobiel Easy 430 l met elektropomp 12 V en olie afgifte-pistool 116 x 76 x 73 45 10941 1000,--



92

TANKINSTALLATIES VOOR ADBLUE®

TANKISTALLATIES VOOR ADBLUE® RESP. DEF  (S. 90-111)

• 1.500 l, 2.500 l
• uit te breien naar 5.000 l
• alles is er in op de kleinste ruimte

• 5.000 l
• alles volledig geïntegreerd
• de nieuwe dimensie

Voor ongelijk terrein door de grote  wielen en 
geïntegreerde klotswand.

• 60 l + 100 l
• geen ADR-toelating voor

transport noodzakelijk

• gunstige

instap-oplossing

CUBE-TANK 5.000 L

94
97

105

103

CUBE-TANK 
„OUTDOOR“ EN „INDOOR“  
BASIC EN PREMIUM

De uitvoering voor die de stap 
naar grotere eigen tankinstallaties 
nog te veel risico vinden. 

CEMATIC BLUE POMPEN  
SYSTEEM VOOR IBCS

• compleet systeem
• eenvoudig

CEMATIC BLUE 
POMPEN-SYSTEEM 
VOOR 220  LTR. VATEN

• mobiel en variabel
• aftanken waar het nodig is

en opruimen om plaats 
te maken

BLUETROLL MOBIEL

• mobiel aftanken van 
personenwagens in de 
werkplaats

110 
TROLLYE CAR PRO

De praktische oplossing voor aftanken 
van voertuigen in gebruik op bouw-
plaatsen of in het veld.
• 125 l - 980 l
• geen ADR-toelating voor transport

noodzakelijk

107
BLUE-MOBIEL EASYTROLLYE

VOOR ADBLUE®

CENTRI SP 30 
POMPENSYSTEEM
VOOR 200 L-VATEN

104

Technische en prijs-wijzigingen onder voortbehoud
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EURO 5
EURO 6

STUFE III B

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

A

Tankstations voor ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)

Waterige ureumoplossing AUS 32 
(handelsnaam b.v. AdBlue®) is een 
ongevaarlijke chemische substantie 

AdBlue® mag niet  direct in de zon gezet 

worden. De optimale opslagtemperatuur ligt 

tussen - 5 °C en +20°C. 
et bevriest  bij - 11 °C en moet niet 

langere tijd boven +30°Copgeslagen 

worden, omdat toenemende temperatuur  
de vergassing van ammoniak stijgt en 

daardoor de ureumconcentratie zakt. 

Alle delen die met de vloeistof in aanraking 

komen moeten van V  of goegekeurd 

kunststof zijn, omdat de ureumoplossing 

hoge concentratie heeft en  aan ISO 22241 
moet voldoen. CEMO-tankinstallaties 
voldoen aan deze eisen.

AdBlue® is als laag waterrisico (WGK 1) 
ingedeeld Daaemee gelden de desbetreffende 
bepalingen v h waterrecht. Het aftanken van 
vrachtwagens met waterige ureumoplossing 
uit vaste opslagtanks wordt ook geldt als 
mobiele tanks

De inhoud geldt als staat van techniek en is 

voor alle bedrijven bindend, zowel voor 
bestaande tankinstallaties als ook voor nieuwe 

installaties. 

r moet onder alle omstandigheden 

voorkomen worden, dat AdBlue® in 

de olieafscheiders of  of riolen komt. 

Voor het vullen v d opslagtanks en voor 
aftanken van voertuigen is daarom een 
vloeistofondoorlatende vuloppprvlak mett 
werkbereik volgens TRwS 781: 4.1.2 
voorgeschreven.

pslagtanks

•
Bije tanks groter dan  1.000 liter moet de 

tank dubbelwandig zijn of een 

opvangvermogen aanwezig zijn.

n sommige gebieden is  tot 10.000 Liter 
een enkelwandige tank goedgekeurd. .

•  pslagtanks moeten met  een goegekeurde

vulniveaubeveiliging uitgevoerd zijn.

•aanrijbeveiliging   is  nodig

 .

Aftanken van vrachtwagens met 

AdBlue®

•  Er  moeten met zelfsluitende 

aftankpistolen gebruikt worden.

• pvangvermogen van de noodzakel ijke

afvuloppervlakte moet 5 minuten van de 

maximale pomcapaciteit bedragen, echter 

minimaal de maximaal vasgestelde 

afgiftevolume bij gebruik van een 

tankautomaat.
•  Is de opvangvolume niet aanwezig

,maar dat AdBlue® niet in de olieafscheider 
of riool kan komen, dan geldt de eis als 

voldoende, wanneer de vastzetuitsparing van 
het tankpistool  wort verwijderd  en zo veilig 

gesteld is, dat de tankslang  niet overreden 

kan worden

ullen van de opslagtanks

•  Bij een afvuloppervlak buiten moet 
regenwater in de berekening van het

opvangvolume niet meegerekend 

worden, wanneer deze overdekt is.

•
 Noodzakelijk opvangvermogen is bij afvullen 

met gebruik van een vulslang-beveiliging (ASS)
R1 = 0,1 m³ zoals bij afvullen bij gebruik van 
uitvoeringen met waarneembaar toets en niet 

uit bediening (ANA) R1 = 0,9 m³

•  Het complete aanwezige  opvang-
vermogen tot de olieafscheider mag 
gebruikt worden, wanneer daar op een 
geschikte plaats een afsluiting aanwezig 

is,  die bij het vullen van opslagtanks 
gesloten wordt.

•  r    is geen opvang- 

vermogen vereist wanneer

1.
 de  vulslang volgensTRbF 50

bijgaand B of richtlijn 97/23/EG gebruikt

wordt en volgens merkblad T 002 v/d BG 
Chemie gebruikt wordt,

2.  een volledige slangafgifteinrichting

met droge koppeling en

3. een wegrijbeveiliging aan het 

tankvoertuig gebruikt wordt,

4.  het  vullen v/d opslagtank van een

afvuloppervlak volgens TRwS 781

plaats vindt en

5.  de vulslang niet overreden kan 

worden (b v .door afscherming met 

Pylonen voor verkeersveiligheid).

e vermelde punten zijn gedeeltelijk korte 
uittreksels uit de genoemde en algemene 

voorschriften zonder aanspraak op  

volledigheid.  
De volledige originele beschrijving van alle 
geldige voorschriften kunt  in de 

regelservice van TÜV SÜD Industrie 
service GmbH onder  
http://www.netinform.de/GW/

Recherche/Uebersicht_RW.aspx  

inzien.

e basis en eisen voor AdBlue®-tankplaatsen

Es ist kein Rückhalte-

vermögen erforderlich wenn:
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STATIONAIRE TANKINSTALLATIE VOOR ADBLUE®

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

Alle componenten zijn overzichtelijk op 
een optimale werkhoogte binnen de 
opvangbak.

DE CEMO CUBE-TANK 5.000 LITER 
- EEN NIEUWE  DIMENSIE
De nieuwe CUBE-tank- serie is de eerste tankinstallatie-generatie die anaf begin  zonder 
compromis als complete installatie is ontwikkeld .Met de constructiegrootte 5.000 l 
breidt CEMO dit concept naar boven uit.Alles heeft zijn plaats en niets remt het 
tankprocede.Laat U zich van de voordelen van dit totaal concept overtuigen,

ergonomich perfect

Aan de buiten omtrek drie 
bevestigingspunten  Ø 20 mm voor  
heffen van de lege installatie aan de 
bovenzijde.

SWindlastsicherung 
Vier bevestigingpunten aan de 
onderzijde voor beveiliging tegen 
sterke wind

ggroßer Zugang 
Klepdeksel met diameter van
 380 mm maakt  eenvoudig 
tankonderhoud mogelijk.

eenvoudig te heffenddoppelte Sicherheit

De geïntegreerd PE opvangbak geeft de 
maximale veiligheid in noodgevallen

Video 
CUBE-Tank

NIEUW
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CUBE-TANK 5.000 L VOOR ADBLUE PG 4

Beschrijving inhoud ltr. buitenafmetingm (b x t x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW ** Verzend
Indoor  basic  
6 m vulslang DN 19 5.000 240 x 230 x 174 185 11140 5.045,-- < 3 m

< 6 m

6 m +
Indoor premium  
teller K24, 8 mtr. slanghaspel DN 19 5.000 240 x 230 x 174 200 11141 5.895,-- < 3 m

< 6 m

6 m +
outdoor Basic 6 mtr. 
vulslang DN 19 5.000 240 x 230 x 180 200 11028 5.360,-- < 3 m

< 6 m

6 m +
outdoor premium
teller K 24, 8 mtr. slanghaspel DN 19 5.000 240 x 230 x 180 215 11029 6.210,-- < 3 m

< 6 m

6 m +
outdoor Premium  
„tank-outmaat“ 5.000 240 x 230 x 180 217 11165 6.690,-- < 3 m

< 6 m

6 m +

Tankinstallaties  voor  AdBlue®, 
Complete installaties  Basic en Premium 
met algemene  construtieve toelating 
Z-40.21-565

• met gïntegreerde  opvangbak
• klepdekel (outdoor)
• optische lekaanduider
• vulaansluiting met 2"-droge koppeling
• elektronische vulbeveiliging
• mechanische vulniveau-aanduider
• elektropomp 230 V, 35 l/min
• automatisch-tankpistool

met tankpistoolhouder
• armatuurverwarming 250 W (outdoor)
• compleet gemonteerd
• alle apparatuur aangesloten met een

draadverbinding in een afgesloten box

CUBE-tank 

voor AdBlue®,
outdoor Basic

CUBE-TANK VOOR ADBLUE®, TANKAUTOMAAT

Teller FMT 3 met uitgang voor impulsen

tankpistool-schakelaar

CUBE-tank 

voor AdBlue®,
outdoor Premium

NIEUW

CUBE-tank voor AdBlue® voor aansluiting 
aan externe tankautomaten Uitvoeringen 
zoals CUBE-tank voor AdBlue®, echter met:
•teller FMT 3 met impulsuitgang,

25 impulsen per liter
• tankpistool-contact
• vrijgegeven-relais 230 V
• compleet gemonteerd
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STATINAIRE TANKINSTALLATIES VOOT ADBLUE ®

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

Beschrijving best-nr. € excl. BTW ** verzend

Slanghaspel met 8 mtr. slang van EPDM, DN 19, compl. met montage-toehoren 11168 695,--

Digitale doorstroommeter K24,  
kunststof, 6 – 100 l/min, 1" buit.schr. draad, met kniestuk 90° 
voor direct monteren aan de pomp 10274 170,--

LED-armatuur-verlichting  met bewegigingssensor en batterij 10378 55,--

klepdekselk blauw, met gasdruk-veren en montage-toehoren, compl. verpakt 11142 325,--

Tankverwarming voor AdBlue® 230VAC/435W, RVS,  
met aansluitkabel 6 mtr. temperatruur-schakelaar : aan (-3) – (-5) °C, uit (1 - 3) °C, 
afmeting 700 mm x 47 mm. ,altijd na te monteren.  
Voor meer capaciteits-behoefte kunnen twee of meer verwarmingselementen 
gemonteerd worden. Wij advisren om de ruimte van de tankinstallatie  te isoleren.

10756 710,--

Gegevens-overbrengings-set   
met 3 gegevens-overbrengings-kaarten en sleutel-lezer met  USB-aansluiting  
voor gegevens-overbrenging zonder kabel op PC incl.. PC-software

10746 230,--

Sleutelset  met 5 gebrukers-sleutels 10747 70,--

TOEBEHOREN (NIET GEMONTEERD)

inhoud buitenafmeting
cm (b x t x h)

gewicht 
ca. kgBeschrijving              best.-nr. € ecl.  BTW ** 

Oudoor premium plus,  
teller met toegangscontrole en tankgegevens-adminstratie-systeem CMT  10          
gebruikers-sleutel en mastersleutel 5.000 240 x 230 x 180 220 11166 6.990,-- < 3 m

< 6 m

6 m +

CUBE-tank voor AdBlue®, 
outdoor premium, 
met toebehoren teller met  
toegangscontrole en 
tankgegevens-
systeem „CMT 10“

CUBE-TANK VOOR ADBLUE® OUTDOOR PREMIUM PLUS  MET  TANKGEGEVENS-ADMINISTRATIE -SYSTEEM CMT 10

CUBE -tank voor AdBlue® 
Outdoor premium plus met 
tankgegegevens-administratie-systeem CMT 10 
Uitvoering als CUBE-tank voor AdBlue® outdoor 
premium, echter met:

• teller met toegangs cotrole en
tankgegevens-administratie-systeem „CMT 10“
voor maximaal  250 gebruikers

• incl. 5 gebruikerssleutels en
1 mastersleutel

• compleet gemonteerd

CUBE-TANK 5.000  LTR.VOOR ADBLUE®  PG 4

TANKINSTALLATIE PREMIUM PLUS MET MANAGEMENT-SYSTEEM CMT10

transactie via
 RFID-reader op PC

transactie 
manueel lezenCMT10
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CUBE-tank voor AdBlue® [PG4]

CUBE-tank voor AdBlue®

Aanduiding inhoud 
l

buitenmaat 
cm (b x t x h)

gewicht 
ca. kg

best.-nr. €

excl. BTW.*
verzend 
zie blz. xxx

CUBE-tank voor AdBlue®, indoor Basic, 
6 m vulslang, zonder klepdeksel

1500 120 x 115 x 174 165 10301 3.520,--

2500 120 x 180 x 174 220 10302 3.845,--

CUBE-tank voor AdBlue®, indoor 
Premium, teller K24, slanghaspel met 8 
mtr.

1500 120 x 115 x 180 190 10434 4.370,--

2500 120 x 180 x 180 250 10435 4.695,--

CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor Basic,  
6 m vulslang, winterpakket1, met klepdeksel

1500 120 x 115 x 180 190 10303 3.835,--

2500 120 x 180 x 180 250 10304 4.160,--

CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor 
Premium, teller K24, slanghaspel met 8 mtr 
vulslang,  winterpakket1, met klepdeksel

1500 120 x 115 x 180 205 10305 4.685,--

2500 120 x 180 x 180 265 10306 5.010,--

Uitbreidingseenheid indoor: CUBE-tank voor AdBlue® met geïnte-
greerde opvangbak, met optische lekaanduider, vulaansluiting met 
2"-droge koppeling, vulbegrenzer, vulniveauaanduider, aftapleiding 
met verbinding naar de eerste tank, compleet gemonteerd

2500 120 x 180 x 180 220 10436 3.760,--

Uitbreidingseenheid outdoor: CUBE-tank voor AdBlue® met geïnte-
greerde opvangbak, met optische lekaanduider, vulaansluiting met 
2"-droge koppeling, vulbegrenzer, vulniveauaanduider, aftapleiding 
met verbinding naar de eerste tank, winterpakket1, met klepdeksel, 
compleet gemonteerd

2500 120 x 180 x 180 235 10307 4.090,--

CUBE-tank voor AdBlue indoor Basic “tankautomaat” 2500 120 x 180 x 180 222 11036 4.325,--

CUBE-tank voor AdBlue outdoor Basic “tankautomaat” 2500 120 x 180 x 180 252 11037 4.640,--

CUBE-tank voor AdBlue outdoor Premium “tankautomaat”
1500 120 x 115 x 180 206 10466 5.165,--

2500 120 x 180 x 180 266 11038 5.490,--

1 winterpakket: met warme lucht blazer 250 W voor de armaturen

Tankinstallaties voor AdBlue®,  
compleet stations Basic en Premium  
met algemene constructieve toelating  
Z-40.21-510
• met geïntegreerde opvangbak
• optische lekaanduider
•  vulaansluiting met 2“-droge koppeling
• vulbegrenzer
• vulniveauaanduider
• elektropomp 230 V, 35 l/min
• automatisch-tankpistool met tankpis-

toolhouder
• compleet gemonteerd
•  alle aparatuur is voor aansluiting 

in een box verbonden

CUBE-tank voor AdBlue® voor aansluiting 
aan externe tankautomaten

 Uitvoering zoals CUBE-tank voor AdBlue®, 
echter met:
• teller FMT 3 met impulsuitgang,

25 impulsen per liter
• tankpistool contact
• vrijgave relais 230 V
• compleet gemonteerd

CUBE-tank voor AdBlue®, 
1.500 l, indoor Basic

CUBE-tank voor AdBlue®, 
1.500 l, indoor Premium

Geïntegreerde uitvoering voor  
palletvork 

Honingraat-structuur en 
stalen bandages geven 
een vormstabiliteit.
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CUBE-tank voor AdBlue® outdoor Premium Plus met tankgegevens-adminstratie-systeem CMT 10 
Aanduiding inhoud 

l
buitenmaat 
cm (b x t x h)

gewicht 
ca. kg

best.- 
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 
zie blz. xxx

CUBE-tank voor AdBlue outdoor Premium Plus,  
teller met toegangscontrole en tankgegevens- adminstratie-
systeem „CMT 10“,  gebruikersleutels en mastersleutel

1500 120 x 115 x 180 206 11030 5.465,--

2500 120 x 180 x 180 266 10920 5.790,--

CUBE-tank voor AdBlue® outdoor 
Premium Plus met tankgegevens 
adminstratie  systeem CMT 10 
Uitvoering als CUBE-tank voor AdBlue® 
outdoor Premium, echter met:
• teller met toegangscontrole en tankge-

gevens adminstratiesysteem „CMT 10“ 
voor 250 gebruikers

• incl. 5 gebruikers-sleutels
en 1 mastersleutel

• compleet gemonteerd

CUBE-tank voor AdBlue® [PG4]

CUBE-tank voor AdBlue®, 
1.500 l, outdoor Premium

Toebehoren zie blz. 94.

CUBE-tank voor AdBlue®, 1.500 l, outdoor Basic

CUBE-tank voor AdBlue®, 
1.500 l, outdoor

CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor Premium

CUBE-tank voor AdBlue®, 
verwarming en thermostaat

CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor Premium

Afdichtingen tegen koud weer

CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor 
Premium, 
met teller als toebehoren
met toegangscontrole en 
tankgegevens-administra-tie-
systeem „CMT 10“
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Toebehoren voor CUBE-tank voor AdBlue® (niet gemonteerd)
Aanduiding Best-Nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

Slanghaspel met 8 m slang van EPDM, DN 19 10431 695,--
Digitale doorstroommeter K24,  
kunststof, 6 – 100 l/min, 1“ buit. schr. draad kniestuk 90° voor direct monteren aan de pomp

10274 170,--

LED armatuur verlichting met bewegingssensor en accu 10378 55,--

10437 280,--

10756 710,--

10954 730,--

Klepdeksel blauw, compleet met gasdrukveer en montage toebehoor-delen
Tankverwarming voor AdBlue® 230VAC/435W, RVS, met aansluitkabel 6 mtr.schakeltempera-
turen: aan (-3) – (-5) °C, uit (1 - 3) °C, afmeting 700 mm x 47 mm. Elk moment naleverbaar. 
Voor meer benodigde capaciteit kunnen twee of meer verwamingselementen worden  
gemonteerd. Wij adviseren om het plaatsingsoppervlak v/d tankinstallatie te isoleren. 
isoleermantel voor CUBE-tank 1.500 l
Grijze isoleerhoes van UV- en weersbestendig PVC-hoes met flexibele  isoleermeteriaal 20 mm 
eenvoudige montage met klitter-sluiting, 
Isoleermantel voor CUBE-tank 2.500 l

10955 875,--

teller met  toegangscontrole en tankgegevens- 
administratie-systeem „CMT 10“ voor 250 
gebruikers incl. 5 gebruikers- en 1 master-sleutel

10763 875,--

Gegevens-overbrengingsset met 3 gegevens overbrengings-
kaarten en sleutellezer met USB-aansluiting voor kabelloos 
gegevens  overbrenging naar PC incl. PC-software

10746 230,--

Sleutelset met 5 gebruikers sleutels 10747 70,--

Toebehoren LED armatuur verlichting 

Toebehoren teller K24Toebehoren verwarming

Toebehoren slanghaspel

CUBE-tankinstallatie 5.000 l  
voor AdBlue®, bestaande uit:
• CUBE-tank 2.500 l voor AdBlue®,

outdoor Premium (10306)
• Uitbreidingseenheid 2.500 l 

outdoor (10307)

CUBE-tank voor AdBlue® [PG4]

Toebehoren 
Isolatie mantel
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STATIONAIRE TANKINSTALATIES VOOR ADBLUE®

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud.  

TANKSTATONS VOOR ADBLUE®  PG 4

Inhoud ltr. (bruto) afmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW** Verzend
5000 239 x 135 x 198 295 8259 2.640,--

Beschrijving afmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-Nr. € excl. BTW** Verzend
GVK-opvanbak 5500 l
met algemene  constructieve toelating DIBt: Z-40.12-471 298 x 159 x 134 165 8321 2.435,-- < 3 m

< 6 m

6 m +

GVK-opvangbak 
5500 l als toebehoren

PE-Bandagetank 
„Basic”, 
zonder toebehoren

Met algemene constructieve toelating 
DIBt: Z-40.21-241
• PE-bandagetank "Basic"

van polyethyleen (HD-PE)
• horizontale bandages
• vier aansluitingen 2" binn.schr. draad
• zonder toebehoren

PE-BANDAGE-TANK„BASIC”, TANK ZONDER TOEBEHOREN

TOEBEHOREN

MOBIEL AFTANKEN VAN ADBLUE® 

Blue-mobiel Easy, zie blz. 107 tot 109
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Technische en prijswijziging onder voorbeoud 

TANKINSTALLATIES VOOR ADBLUE®  PG 4

Beschrijving best.-Nr. € excl. BTW** Verzend

Vaste tankwagen-aansluiting 
met vulbuis en droge koppeling 2" RVS, 
Be-en ontluchting met patronenfilter, 
masen afstand 3 µm, patronen vervangbaar

8390 600,--

Aftap-eenheid, slang 2 mtr. met terugslagklep ,
 gemonteerd schr. draad:  2"  buit. schr. draad  en 1" binn. schr. draad 8865 175,--

Pompkast voor montage aan de wand, 
Elektrpomp ca. 30 l/min met elektronische teller K24 
4 mtr. afapslang met automatisch tank-pistool,  
compleet in afsluitbare metalen kast,  
met als toebehoren een terugslagventiel,  
verder toebehoren zoals b.v. zuigslang zie onder

10058 1.155,--

TOEBEHOREN VOOR TANKINSTALLATIES AUS 32, ALGEMEEN

Aftapslang PU/PVC, DN 19, per meter 7213 10,--

PVC-zuigslang DN 19, met kunststof spiraal,per meter 10757 7,--

Zuigslang EPDM, DN 19, met draatspiraal, per meter 8387 28,--

Teruslagventiel van kunststof, met tule DN 19 10661 6,--

Toebehoren slangklem,RVS, 25-40 mm 8249 5,--

Tankpistool  fabr. ELAFLEX ZVA  AdBlue® 8.0,

 met draaischarnier aansluiting 1" buit. schr. draad  
met magneetschakelaar voor „ELAFIX“ magneetadapter

8019 630,--

Automatisch-tankpistool SB325 van kunststof met 
draaischarnier ,aansluiting tule DN 19

10190 225,--

Toebehoren aftappistool  van RVS  
met maneetschakelaar en magneetadapter voor 
SB325, voorkomt fout aftanken in de dieseltank

10452 100,--

Toebehoren maneetadapter voor  
voor AZV AdBlue®   met magneetschakelaar

10192 32,--

Automatisch-tankpistool  met draaicharnier, 
kunststof/RVS,  aansluiting tule DN 19 10422 100,--

Toebehoren tankpistool van kunststof,  
pistoolhuis van PP, ventiel van RVS, afdichting van viton,
 aansluitingtule DN 19, uitlaatstuk van RVS 19 mm

8333 50,--

Toebehoren tankpistool van kunststof,  
pistoolhuis PA6, RVS, afdichting Viton,  
aansluittule DN 19, uitlaat19 mm, met hendel-vergrendeling

11033 23,--

TOEHOREN OOR PE-BANDAGETANK „BASIC”
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tationaire tankinstallaties voor AdBlue®

Technische  en prijs wijzigingen onder voorbehoud

oebehoren voor tankinstallaties AUS 32 (AdBlue®)  [PG4]

Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32, algemeen
Bezeichnung Best.-

Nr.
€

o. MwSt.**
Versand 
s. S. 231

Elektrische doorstroommeter FMOG met dubbele impulsuitgang, 
materiaal PEEK, kalibreerbaar, beide zijden1" buit. schr.draad , ingang 
boven, pulsuitgang open collector, 5 - 24 VDC, 2 x 100 impulsen per 
liter

10049           490,--

Elektrische doorstroommeterTurbinox,10-40l/min, 
huis V  staal, turbinewiel HD-PE, calibreerbaar, ingang 1" buit. schr. 

draad itgang tuleDN 19, multifnctionele afstand aanduiddispla   met 
bedienelementen, kabel verlengbaar

8395 0,--

Elektrische doorstroommeter Turbinox met impulsuitgang
Beschrijving zoals 8395. pulsuitgang NPN-open collector, 4-12 VDC, 0,5 
A, instelbaar zijn 1, 2, 5, 10, 20, 50 of 100 pulsen per liter

8187 0,--

Elektrische doorstroommeter K24, 
kunststof,6-100l/min,1"AG 
buit. schr.draad

8609 170,-

kuststof-draaischarnier,

 1"Buit. schr.draad ,

passend voor K24

8610 17,--

slangaansluitstuk 90°  
van kunststof, DN 19, passend voor K24

8611 15,--

slangaansluitstuk 90° van kunststof,
 1" buit. schr.draad op tule DN 19

8612 20,--

slangaanluitstuk  DN 19 met opsluitmoer 8731 9,--

kniestuk 90° met opsluitmoeren voor teller  K24 8732 12,--

verbindingsstuk  recht met opsluitmoeren voor K24 8733 10,--

Elektronische overvulbeveiliging,
 230 VAC bestaande anal seapparaat en sonde,  
bechermklasse v h huis IP 30,  verbinding 1" en ¾", 
reducering 2" naar 1"

7330 505,--

Elektronische overvulbeveiliging, 230 VAC, 
bestaande uit anal seapparaat en sonde, 
beschermklasse v h huis IP 65, 
verbinding ¾"

8247 650,--

droogkoppeling 2" binn. schr.draad 
V  , met stofbeschermkap

8389 345,--



Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

compact systeem voor tanken van AdBlue®

Kostengunstige instap oplossing a

Pompsysteem voor AdBlue®  [PG4]

Vatenpomp ECO-1 voor AdBlue®  [PG4]
Compleet pompset ECO-1 voor AdBlue®

• als dompelpomp op de tankbodem
zelfaanzuigend

• capaciteit ca. 25 l/min
• afmeting  pomp: lengte

160 mm, Ø 56 mm
• extreem geluidsarm

• Motor 230 V
• Variabele vulume-stroom , toerental in

zes standen kiesbaar
• pomp zonder afdichtingen
• met vatenadapter S 70 x 6
• 4 mtr. aftapslang

Bluetroll mobiel 12 V 
accu standaard 
meegeleverd.

Pompsysteem voor AdBlue®

Aanduiding best.-
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 
z

a pompset CENTRI SP 30 
12 V, met omvormer voor 230 V, 4 m slang, automatisch-tankpistool 10590 295,--

b Bluetroll mobiel 12 V 

pompset CENTRI SP 30 met 4 m Kabel en accupool klemmen, 4 m slang, automatisch-
tankpistool. Met transportwagen voor vaten. 

10781 610,--

Vatenpomp ECO-1 voor AdBlue®

Aanduiding best.-
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 
z

10869 365,--a vatenpompset ECO-1 met hand-aftappistool, max. 80 l/min

b vatenpompset ECO-1 met automatisch-tankpistool, max. 35 l/min 10870 420,--

Toebehoren voor vatenpomp ECO-1 voor AdBlue®

Aanduiding best.-
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 

10871 235,--

b

Verdere  gunstige instap-oplossingen voor 
vaten met elektropomp CENTRI SP 30 en 
transportwagen zie blz. 121.

c Elektronische teller K24, met schroefconstructie en slangaansluitstuk DN 19 

a b

c

vatenpompset ECO-1 
met aftappistool

vatenpompset ECO-1  met 
automatisch-tankpistoolToebehoren teller K24
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a b

c

g

h

fe

d

Cematic Blue pompsysteem  [PG4]
Compacte systemen voor tanken van ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)

• hoogwaardige membraanpomp van 
kunststof, capaciteit ca. 30 l/min., 
stroomspanning  230 VAC

• pomp zelfaanzuigend
• aftapslang 6 m
• automatisch-tankpistool van kunststof

Aanduiding best.-
nr.

€

excl. BTW.*
verzend 

a Cematic Blue pompsysteem BASIC AZV, met universeel-console voor IBCs, 
met zuigslang 1,5 m  met SEC-koppeling

10215 525,--

b Cematic Blue pompsysteem voor vaten 220 l, 
met zuigslang 0,5 m met AF2-koppeling en passende zuigleiding 10276 525,--

c Bluetroll mobiel, verrijdbare tankinstallatie voor vaten, bestaande uit een geverfd onderstel 
met zwenk - en vaste rollen, het Cematic Blue pompsysteem BASIC AZV en passende zuigleiding

10277 945,--

Toebehoren voor Cematic-pompsysteem
Aanduiding best.- 

nr.
€

excl. BTW.*
verzend 
z

d AdBlue® long life 3D filter, vervangfilter, 
passend voor elektropomp Cematic Blue en handpomp voor AdBlue®

10782 130,--

10872 40,--e Zuigleiding 3-delig met koppeling AF2, inschroefschroefdraad S70x6, uitgang DN 19 
f Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 l/min,  

1“ buit. schr. draad met kniestuk 90° voor direct montage aan de pomp
10274 170,--

g Zuigleiding 2-delig voor IBC en vaten 220 l (inkortbaar), 
passend voor SEC- en CDS-koppeling, schr.draad S 56 x 4

10201 60,--

Zuigleiding 2-delig voor IBC en vaten 220 l (inkortbaar),  
passend voor SEC- en CDS-koppeling, schr.draad 2“ BSP

10612 60,--

h Koppeling SEC met knievormig slangtulle DN 19 10256 37,--

vat is niet in het 
leverings programma 
inbegrepen.

Toebehoren: 2-delig voor IBC en vaten 220 l Toebehoren: koppeling SEC

Toebehoren: teller K24Toebehoren: zuigleiding 3-delig en koppeling 
AF2

Toebehoren: long life 3D filter
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Technische- en prijs-wijzigingen  onder voorbehoud 

TROLLEY VOOR ADBLUE®  PG 4

Trolley 60 l voor AdBlue®

• Mooie blauwe tankvorm van 
beproefd polyethyleen met geïntegreerde 
handgreep en draaggrepen

• grote wielen Ø 240 mm voor eenvoudig
hanteren op ongelijk terrein en op trappen

• geïntegreerde klotswanden
• laag zwartepunt

Trolley 100 ltr. voor AdBlue®

• de blauwe tank van beproefd polyethyleen
met geïntegreerde handgreep en 
draaggrepen

• wielen Ø 300 mm met luchtbanden,
geschikt op ongelijk terrein

•  geïntegreerde klotswanden
• uitsparingen voor bevestiging met

sjorbanden voor transport
•  laag     zwaartepunt

Uitvoering met zwengelpomp
• solide constructie voor professioneel 

gebruik
• pomphuis is van RVS en technopolymeer

• Capaciteit 0,38 ltr. per omwenteling
• met handtankpistool
• niet afhankelijk van elektrische energie

Uitvoering met CENTRI SP 30
• elektrische dompelpomp12 V, max. 20 A
• capaciteit ca. 25 ltr/min
• stroomkabel 4 mtr.met zekering, schakelaar 

en poolklemmen
• altijd zelfaanzuigend, extreem geluidsarm
• met automatisch -tankpistool met een laag  

eigen gewicht van kunststof/RVS

Uitvoering met CENTRI SP 30 en 
Lithium-ijzerfosfaat-accu(LiFePO4)
• volledig mobiel en zonder kabel, niet 

afhankelijk van de accu van het voertuig
• 12,8 V stroomspaning, capaciteit 3,3 A

voldoende voor ca. 300 lltr.
• gebruikstemperatuur accu- 30 °C tot + 80 °C
• zeer weinig zelfontlading, geen milieu- 

schadelijke zware metalen, geen
memory-effect

• hoge eigen veiligheid en geïntegreerde-
beschermde elektronica

• extreem geluidsarm
• incl. oplader L 100 - 240 VAC, 

uitgang 14,4 V - 3 A

Trolley 60 l voor AdBlue® 
met zwengelpomp

Trolley 100 ltr. voor AdBlue  met zwengelpomp  Trolley 100 ltr. voor AdBlue® met CENTRI 
SP 30 en LiFePO4-accu

Oplader 100 - 240 VAC

Trolley 100 lltr. voor 
AdBlue® met CENTRI 
SP 30 en LiFePO4-accu

Trolley 100 l voor 
AdBlue® met CENTRI 
SP 30

CENTRI SP 30
EXTREEM 
GELUIDSARM

CENTRI SP 30
EXTREEM

GELUIDSARM
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STATIONAIRE TANKINSTALLATIE VOOR ADBLUE®

NIEUW

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

TROLLEY VOOR ADBLUE® PG 4

Beschrijving
Afmeting in cm
(l x b x h)

gewicht
ca. kg best.-nr. € Excl. BTW** Verzend

90 x 53 x 38 13 11127 540,--

90 x 53 x 38 14 11128 565,--

60 l met zwengelpomp, aftapslang 2,9 mtr.

60 l met CENTRI SP 30, aftapslang 2,9 mtr.

60 l met CENTRI SP 30 en LiFePO4-accu ,met oplader, aftapslang 2,9 mtr. 90 x 53 x 38 14 11129 685,--

100 x 59 x 43 19 11130 645,--

100 x 59 x 43 20 11131 645,--

100 l met zwengelpomp, aftapslang 3,4 m

100 l met CENTRI SP 30, aftapslang 3,7 m

100 l met CENTRI SP 30 en LiFePO4-accu met oplader, aftapslang 3,7 m 100 x 59 x 43 20 11132 765,--

Beschrijving best.-Nr. € excl BTW** Verzend

Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO4), 12,8 V - 3,3 A als 
tweede accu voor reserve 10602 100,--

Oplader 100 – 240 V, uitgang met 
14,4 V - 3 A,  met poolklemmen, oplaadtijd ca. 

66 minuten
10759 38,--

Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 l tr./min, 
1"  buit. schr. draad, met  twee slang-aansluit-stukken  en mof 
voor montage aan de slang of aan het tankpistool

10595 195,--

Blauwe isoleer- en beschermkap voor trollye 60/100 l  
 UV- en weers-betendig 20 mm, lussen voor eenvoudig afnemen en 
en overheen brengen van de beschermkap

10956 315,--

Verwarmingskap voor Trolley 60/100 l, 12 V, max. 60 
wat.  Als isoleerkap, met extra zelfregelende temperatuur. 
Aansluitkabel 3 mtr. met sigarettenaansteker (SAE J563)

10957 575,--

Blauwe isoleer- en 
bescherm-kap voor 
Trolley 60/100 l

TOEBEHOREN
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Technische- en prijs-wijzigingen  onder voorbehoud 

BLUE -MOBIEL EASY VOOR ADBLUE®  PG 4

De praktische oplossing voor aftanken van 
voertuigen in gebruik op bouwplaatsen of 
op het veld. 
Eureumoplossing is geen gevaarlijke stof.  
Voor transport is geen ADR-toelating 
noodzakelijk!

•  enkelwandige  tanks voor AdBlue® 

toegelaten met polyethyleen
• sjorbanden voor veilig transport
• geïntegreerde pallet-vork-houders
• geïntegreerde draaggrepen
• membraanpompen Cematic Blue

ca. 30 ltr./min.
•  4 mtr. aftapslang DN 19
• autmatisch -aftankpistool

a  Blue-mobiel
Easy 125 l

b  Blue-mobiel Easy 200 l

c  Blue-mobiel Easy 430 l

f Blue-mobiel Easy 980 l premium 

elektropomp12 V

g  Blue-mobiel Easy 980 l Premium, 

elektropomp 230 V

d Blue-mobiel  Easy 600 l, 
klepdeksel  als toebehoren

Beschrijving
buitenafmeting
cm (l x b x h)

gewicht 
ca. kg

best.-  
nr.

€  
   Excl.                       
l  

BTW.** verzend

a

125 l  met elektropomp 12 V

80 x 60 x 45
22

10195 725,--

125 l  met elektropomp 24 V 10196 805,--

125 l  met elektropomp 12 V, en klepdeksel 25 10314 795,--

b

200 l  met elektropomp 12 V
80 x 60 x 59 23

10197 755,--

200 l  met elektropomp 24 V 10198 835,--

200 l   met elektropomp12 V, en klepdeksel 80 x 62 x 61 26 10315 825,--

c
430 l  met elektropomp 12 V

116 x 76 x 73 43
10199 970,--

430 l  met elektropomp 24 V 10200 1.065,--

d

600 l   met elektropomp 12 V, tank met hefogen
116 x 80 x 102 51

10174 1.155,--

600 l   met elektropomp 24 V, tank met hefogen 10175 1.225,--

600 l  met elektropomp 230 V, tank met hefogen 116 x 80 x 102 54 10687 1.245,--

e
980 l  met elektropomp12 V, tank met hefogen, klepdeksel

127 x 107 x 112

105 10972 1.525,--

980 l  met elektropomp 230 V, tank met hefogen, klepdeksel 108 10973 1.595,--

f
980 l   Premium,  elektropomp 12 V, tank met hefogen 

klepdeksel, teller K24, slanghaspel 8 mtr., vulniveauaanduider 122 11146 2.180,--

g
980 l   Premium, elektropomp 230 V, tank met hefogen, 

klepdeksel, teller K24, slanghaspel 8 mtr. vulniveauaanduider 125 11147 2.255,--

a  Blue-mobiel 
Easy 125 l

e  Blue-mobiel 
Easy 980 l

BLUE-MOBIEL EASY MET MEMBRAANPOMP CEMATIC BLUE
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MOBIELE TANKINSTALLATIES VOOR ADBLUE®

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

BLUE-MOBIEL PRO PE 980  LTR. 
VOOR ADBLUE®  PG 4

Robuust en professioneel, alles aanwezig! 

Blue-mobiel PRO PE 980 Premium

• Buitentank van 3 mm staalplaat, met 
hoge kwaliteit beschermlaag

• lepelhouders en hefogen
• afsluitbaar deksel met gasdrukveren
• Binnentank 980 l van hoge kwaliteit

polyethyleen
• elektropomp Cematic Blue

230 V, 30 ltr./min.
• teller K24
• 8 mtr. slanghaspel  DN 19,

automatisch-tankpistool
• vulniveauaanduider
• tankverwarming en armatuur verwarming 230 V

gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW** verzend

Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 A met oplader (10759) 
Afhankelijk van de pomp voldoende  voor een capaciteit van 
van 300 – 380 liter zonder leegloop, oplaadtijd ca. 66 min.

0,9 10749 190,--

Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 A met oplader (10759) 
Afhankelijk van de pomp voldoende voor een capaciteit van ca.. 
500 – 630 ltr. zonder leegloop, oplaadtijd ca. 110 min.

1,2 10750 260,--

Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO4), 12,8 V - 3,3 A 0,7 10602 100,--

Oplader 100 – 240 V, uitgang 14,4 V - 3 A, 
met poolklemmen 0,5 10759 38,--

Klepdeksel voor Blue-mobiel Easy 125 l + 200 l, oranje 4 8963 105,--

Klepdeksel voor Blue-mobiel Easy 430 l + 600 l, 
oranje kan rechts of links bevestigd worden 13 8833 190,--

Vulniveau-aanduider Blue-mobiel Easy 440 l 0,3 11148 48,--

Vullniveau-aanduider Blue-mobiel Easy 600 l 1,5 11150 295,--

Vulniveau-aanduider Blue-mobiel Easy 980 l 0,4 11149 50,--
Digitale doorstroom-meter K24, Kunststof, 6 - 100 ltr./min., 
1"  buit. schr. draad met kniestuk 90° voor direct monteren 
aan de membraanpomp Cematic Blue

0,5 10274 170,--

 
Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 ltr./min., 1"  buit.schr. 
draad met twee slang-aansluittstukken voor montage aan de slang of aan 
het aftappistool

0,6 10595 195,--

Blauwe isoleer- en bechermkap voor Blue-mobiel Easy 
125/200/210 ltr. van UV- en weersbestendig PVC met flexibel isoleer 
materiaal 20 mm, lussen voor eenvoudig afnemen en overheen brengen

5 10958 335,--

Verwarmingskap voor Blue-mobiel Easy 125/200/210 ltr., 12 V, max. 60 Wat. 
Als isoleerkap, extra met zelfregelende verwarming.  
Aansluitkabel 3 m met sigaretten-aansteker (SAE J563)

5,5 10959 600,--

Isoleerbox voor Blue-mobiel Easy 125 ltr. + 200 ltr., bestaande uit 
CEMbox 400, grijs/oranje (best-Nr. 10334), met 30 mm isoleer-
plaatmariaal aan de wanden en 20 mm  op de bodem. Plaats voor accu 
( standaard niet inbegepen in de leveriings-omvang)  voor 
stroomverzorging van de pomp resp. verwarmingsmat

.

33 10008 560,--

Verwarmingsmat 12 V,  
ca. 80 W, 50 x 98 cm, IPX 4, 
kabel 2 mtr. met universeel stekker

0,7 10266 170,--

aansluitkabel 1 m,  
2-aderlijk, max. 8 A,  
accu-poolklemmen + dosis 12 V (SAE J563)

0,3 10267 15,--

Blue-  mobiel PRO PE 980 Premium 

TOEBEHOREN VOOR BLUE BLUE-MOBIEL EASY

afmeting in cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW** Verzend

130 x 115 x 130 380 11159 4.335,--

NIEUW
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De praktische oplossing voor tanken van 
de voertuigen in gebruik op bouwplaatsen 
of in het veld.
Eureum-oplossing is geen gevaarljke stof. 
Voor transport is geen ADR-toelating 
noodzakelijk!

• enkelwandige tank van voor AdBlue® 
toegelaten polyethyleen

• Sjorbanden voor veilig transport
• geïntegreerde lepelhouders
• geintegreerde draaggrepen
• dompelpomp CENTRI SP 30,

12 V ca. 25 ltr/min.,
4 mtr. aansluitkabel 
met poolklemmen

• 4 mtr. aftapslang DN 19
• automatisch tankpistool

125 l

elektropomp CENTRI SP 30
(informatie voor pomp zie blz. 126-127)

BLUE-MOBIEL EASY VOOR ADBLUE®  PG 4

Beschrijving buitenafmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.- nr. € excl.  BTW** verzend
125 l 80 x 60 x 45 20 10593 580,--

200 l 80 x 60 x 59 21 10594 620,--

210 l 78,5 x 59,5 x 68,5 18,8 11143 580,--

210 l  met klepdeksel 78,5 x 59,5 x 68,5 20,5 11144 665,--

125 l  met LiFePO4-accu en oplader 80 x 60 x 45 20 10760 725,--

200 l  met LiFePO4-acu en oplader 80 x 60 x 59 21 10761 765,--

440 l  met klepdeksel 118 x 80 x 71 36,3 11145 825,--

125 l met CENTRI SP 30 en LiFePO4-accu 
(eigenschappen zie blz.  105)

210 l met CENTRI SP 30

440 l

440 l

CENTRI SP 30
EXTREEM

GELUIDSARM

BLUE-MOBIEL EASY MET  DOMPELPOMP CENTRI SP 30, 12 V

210 l

Technische- en prijs-wijzigingen  onder voorbehoud 

NIEUWU
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Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

koppeling 
met Sensor

* Speciale uitvoering voor producent PSA en uitvoering met accu op aanvraag.

.

Mobiel Personenauto aftank systeem voor 
de werkplaats 
Het sterk groeiende aantal diesel auto's met 
AdBlue® stellen nieuwe eisen aan de 
aftankmogelijkheden in de werkplaatsen en 
pompstations.

Trolley Car PRO en 
Bluetroll Car PRO
• 12 V elektropomp
• Elaflex automatisch-tankpistool
• 4-8 l/min, aan het tankpistool 

verstelbaar; vanaf 2 l/min door 
extra verstelling van de bypas en
drukschakelaar v/d pomp

• Doorstroommeter K 24 (alleen bij Trolley)
• Lithium-accu met oplader

Mobile personenauto aftanken met AdBlue®  [PG4]

Trolley Car 
Pro 60 l

Bluetroll Car 
PRO 200 l 

Bluefill PRO

Mobiele personenauto tanken met AdBlue®

Aanduiding afmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW.* verzend zie blz. xxx

Trolley Car PRO 60 l 90 x 53 x 38 16 10773 1.780,--

Bluetroll Car PRO 200 l 
met zuigleiding en koppeling AF2 82 x 76 x 109 28 10867 1.780,--

Bluefill PRO* 200 l of 60 l, personen auto-
tanksysteem met automatische uitschakeling 80 x 80 x 120 37 10868 2.115,--

vat is in de uitvoering
niet
inbegrepen

vat in de uitvoering
niet
inbegrepen

Zuigleiding 2-delig voor vaten 220 l koppeling SEC

Bluefill PRO
• Onderstel voor vaten 200 l en 60 l
• pomp 230 V met 2 m vulslang
• volumestroom omschakelbaar 

van 3 l/min naar 11 l/min
• koppeling voor voertuigtank 

volgens  ISO 22241
• zelfreinigende sensor voor 

automatische uitschakeling
• gesloten systeem tussen vat en 

voertuigtank, ontluchting terug in 
het vat

• met zuigleiding voor het vat
koppeling type SEC

• met de SEC-koppeling kan voor 

vaten of voor direct tanken 
ook aan een IBC aangesloten 
worden
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MOBIEL AFTANKEN VAN PERSONENWAGENS MET 
ADBLUE®  PG 4

zuigbuis 3-delig en koppeling AF2

Bluefill PRO IBC

• montage aan IBC of aan de wand
• pomp 230 V met 6 mtr. vulslang
• capaciteit max. 11 ltr./min. reguleert zich zelf

• Koppeling voor voertuigtank 
volgens ISO 22241

• zelfreinigende sensor voor
automatisch uitschakeling

• gesloten systeem tussen IBC en voertuigtank,
 ontluchting terug in de IBC

• met zuigbuis en koppeling AF2 voor
IBC, inschroef-schroefdraad 2"

Bechrijving afmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl. BTW** Verzend
Bluefill PRO IBC 40 x 60 x 34 24 11074 1.855,--

NIEUW

IBC niet in de 
leveringsomvang 
inbegrepen.

Technische- en prijs-wijzigingen  onder voorbehoud 

Mobiele tank voor eenvoudig vullen met 
ruiten-vloeistofreiniger of koelvloeistof. 
Optimaal  voor werkplaats of wagenpark. 
Geschikt voor concentraties  en watermengsels 
Direct mengen in de tank.

• Caddy met 60 ltr. inhoud
• markeringen voor gebruikelijke meng-

 verhoudingen 1:2, 1:1 und 2:1
• Zwengelpomp met capaciteit van 0,38 liter per

omwenteling
• aftappistool is met vastzet-inrichting

CADDY VOOR RUITEN-VLOEISTOF-  REINIGER 
OF KOELVLOEISTOF  PG 4

Beschrijving afmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg best.-nr. € excl.   BTW** Verzend
Caddy  60 l voor ruiten-sproeiwater of 
koelvloeistof, met zwengelpomp,
2,9 mtr. aftapslang en aftappistool

90 x 53 x 38 14 10873 565,--

Beschrijving best.-nr. € excl. BTW ** verzend

10274 170,--

toebehoren: teller  K24

TOEBEHOREN

Koelvloeisto
f

ruitenreiniger

Digitale doorstroommeter K24, 
kunststof, 6 - 100 l ltr./min, 1"  buit.schr. draad, met kniestuk 90° voor direct monteren aan de pomp 

01-01_Katalog-DE-2019_007-111_Tanken-lay11.indd   111 03.04.2019   14:18:14


	01-01-Katalog-DE-2019-2020_low-res_018.pdf
	01-01_Katalog-DE-2019_007-111_Tanken-lay11.pdf


