Xe Tải: xitec bồn chở xăng dầu 22 khối hd320

Chưa có đánh giá
Xe bồn chở xăng dầu trên nền Hyundai HD320 mới
100%, nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. được thiết
kê mới và đòng bồn xitec theo hồ sơ kiểm định của
cục đăng kiểm.

Chi tiết sản phẩm
Xi-téc chuyên dụng chở xăng hyundai hd320 4 chân
- Thể tích: 22.000L; 5 ngăn.
- Tải trọng hàng hóa cho phép: 16.280kg.
- Vật liệu:
+ Thân bồn: thép Q345 dày 3mm
+ Vách ngăn: dạng mo dày 4mm.
- Đóng mới 100% theo thiết kế phù hợp với quy định của cục đăng kiểm.
Thông số kỹ thuật bồn
Chất lượng.................... : mới 100%
Thân bồn....................... : thép chịu lực Q345 dày 3mm hoặc thép SS400 dày 4mm; vách ngăn dạng mo
dày 4mm.
Chân bồn...................... : thép SS400 dày 5mm
Xương cặp vách........... : thép V50
Hệ thống đường ống.... :

Ø90

Cốp hông

: 02 cốp dạng hộp vuông (L=4m) chạy song song cặp thân bồn.

Van xả : Van bi Ø90 (04 van, vật liệu: inox304, teflon seal)
Khớp nối nhanh có nắp chụp: Ø90 (04 bộ), hợp kim nhôm.
Ống xả dời ra phía trước : Ø114
Giá đựng bình chữa cháy : 02 bộ
Cản hông....................... : thép hộp 60x30
Cản sau......................... : Thép dày 4mm
Vè chắn bùn................. : inox dày 1,2mm, dập sóng.
Sàn thao tác.................. : (trước và sau bồn): tôn gân 3mm.
Cầu thang...................... : (phía trước và phía sau): thép
trượt.

Ø34 (02 cái), bậc thang bằng thép chống

PTO, láp truyền động.. : (01 bộ)
Ống mềm dẫn xăng dầu

: 10m ống Ø90 (Hàn Quốc) cấp theo xe.

Ốp tôn chống trượt mặt trên bồn.
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Hệ thống công nghệ:
Hệ thống bơm : Bơm cánh gạt kiểu Blackmer (công nghệ Mỹ, sản xuất tại Thượng Hải, Trung Quốc), mới 100%,
lưu lượng 30-40m3/h. Bảo hành 2 năm. (Đã bao gồm PTO).
Hệ thống an toàn – PCCC: 02 bình chữa cháy dạng bột 8kg
Hệ thống thu hồi hơi theo quy định của cục đăng kiểm.
Sơn bồn, logo theo yêu cầu của khách hàng.
Hồ sơ pháp lý – Đăng kiểm:
Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT ô tô xi-téc chở xăng (dầu)
Phiếu chứng nhận chất lượng xuất xưởng.
Hồ sơ thiết kế ô tô xi-téc đã được thẩm định.
Giấy chứng nhận dung tích bồn (giấy ao lường) – cung cấp sau khi ra cà-vẹt xe).
Option:
Hệ thống van đáy đóng khẩn cấp sử dụng khí nén, đóng khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Cách ly hoàn toàn xăng dầu
trong bồn khỏi nguồn cháy, đảm bảo an toàn tài sản và con người trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ
§

Van đáy sử dụng khí nén (lúp-pê hơi), vật liệu: hợp kim nhôm.

§ Công tắc khẩn cấp bố trí gần họng xả và phía sau bồn, đảm bảo thao tác đóng ngắt lúp-pê thuận tiện và
nhanh chóng khi xảy ra sự cố.
§

Bảo hành 2 năm
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