V prípade potreby skladovanie kvapalín až 7000m3
- žiadny problém! Náš Bagtank vám poskytne
flexibilné riešenie skladovania na akomkol’vek povrchu.

Alligator bagtank poskytuje skladovaciu kapacitu až do
7000 m3. Albers Alligator Bagtank sa vyrába z polyesterovej tkaniny a z vysokokvalitného plastu na oboch
stranách tkaniny. Plast je inertný pre všetky typy kalov,
a to aj v prípade zvýšenej acidity. Dlhá životnost’ je
garantovaná vd’aka maximálnej stabilizácii pred
úcˇ inkami ultrafialového žiarenia.
Mechanické sily, ktoré sa vyskytujú pri použití Alligator
Bagtanku sú l’ahko absorbované pevnou tkaninou.
Najdôležitejšie komponenty, ako je materiál, zvary a
ˇ
ˇ
upevnovacie
body boli dimenzované na vel’mi bezpecné
ˇ
využitie na základe pevnostných výpoctov.

Vždy v správnej polohe vd’aka flexibilným upevnovacím
bodom,
ˇ
bez ohl’adu na úrovenˇ kvapaliny.

Certifikát KIWA bol vydaný pre Alligator Bagtank pod
ˇ
císlom
K2448.
Alligator hnojovicový vak je dodávaný v štvorcovej alebo
´
ˇ
ˇ
obdIžnikovej
forme a môže byt’ inštalovaný ciastocne
pod úrovnou
terénu, v závislosti na najvyššej úrovni
ˇ
ˇ práce vykonáva
spodnej vody. Návrh, výrobu a inštalacné
Albers Alligator s vlastným odborným personálom.
V zahranicíˇ sú inštalácie realizované špecializovanými
predajcami. Alligator hnojovicový tank sa dodáva s
ˇ
vyprázdnovacím/plniacim
potrubím, ventilmi, vetracími
otvormi, geotextíliou a uzamykatel’ným kontrolným
otvorom ako štandard.

Alligator Bagtank je vhodný aj pre priemyselné aplikácie.
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Alligator Bagtank ®

Ak je potrebné, je možnost’ dodania s miešacím zariadením.
Vhodné pre viacero systémov.

VÝHODY ALLIGATOR BAGTANK:

•
•
•
•
•

Ideálne pre slabšie podložie.
Nevyžaduje drahé investície na základy.
ˇ
Obsahuje tesnenie a krytie súcasne.
Nepoškodzuje obraz krajiny.
ˇ
L’ahké vyprázdnenie, pretože vyprázdnovacie
potrubie je umiestnené
v najnižšom bode.

Alligator Bagtank poskytuje flexibilné a cenovo dostupné skladovanie hnojovice.

Prierez Alligator Bagtank (prázdny).

Prierez Alligator Bagtank (plný).

´ˇ
Plasty použité Albers Alligator spInajú
najprísnejšie normy, sú testované priebežne a
sú spracované s využitím moderných metód. Albers Alligator dodáva a inštaluje
tieto produkty a dáva záruky na materiál, výrobu a montáž. Pre viac informácii volajte
Vášho predajcu.
Ak máte záujem sa dozvediet’ viac o Bag tanku, neváhajte nás kontaktovat’
na schaapagrotrnava@gmail.com alebo na nižšie uvedenú adresu.

ALBERS ALLIGATOR, ŠPECIALISTA FLEXIBILNÝCH KONŠTRUKCIÍ.

Albers Alligator je popredným špecialistom v oblasti spracovania fólií a pot’ahovaných
textílií. Dodávame flexibilné systémy pre ukladanie až 10.000m3. Tím 50-tich
skúsených zamestnancov vyrába systémy pre širokú škálu kvapalín, vrátane hnojovice
a bioplynu. Spolupracujeme s medzinárodnými inžinierskymi firmami a vytvárame tak
unikátne textilné štruktúry, ako sú napríklad zastrešenia štadiónov. Albers Alligator
pôsobí vo viac ako 35 krajinách na pät’ kontinentoch.

Váš predajca:
Schaap agro Holland s.r.o.
Klcovany
317, 919 08 Boleráz
ˇ
Slovenská republika

T 00421 905 613 211
www.schaapagroholland.com
schaapagrotrnava@gmail.com

