Tijdelijke opslag voor vloeistoffen nodig tot 350 m3?
Geen probleem! Onze Winbag is flexibel in gebruik en
kan geplaatst worden op elke vlakke ondergrond.

Als u ervoor kiest om een Winbag aan te schaffen,
voorziet Albers Alligator u van een betrouwbaar advies
met betrekking tot het plaatsen, gebruik, legen en het
oprollen van de Winbag na gebruik. Standaard wordt
de Winbag geleverd met 2 stuks 6” Perrot KKV aansluitingen, maar op aanvraag is vrijwel iedere andere
aansluiting mogelijk.

Met de Alligator Winbag kunt u op elke geschikte
locatie een tussenopslag voor vloeistoffen realiseren.
De Winbag biedt u de mogelijkheid tot het snel
installeren en verwijderen van 100 tot 350 m3
vloeistofopslag.
ONTWERP EN UITVOERING

De Alligator Winbag kan op vrijwel elke vlakke
ondergrond worden ingezet en is geschikt voor alle,
niet-agressieve, vloeistoffen.

STERK EN DUS VEILIG

OPROLLEN MET HET WINSYSTEM ®

Het Alligator Winsystem is een oprolsysteem speciaal
ontwikkeld voor de Winbag en bestaat uit een aanhanger
met daarop een draaibaar haspelframe gemonteerd.
Het systeem is zowel in een complete trailerversie als een
hefbare versie (te gebruiken met uw tractor of shovel)
verkrijgbaar.

Alligator Winbags kunnen onderling worden gekoppeld waardoor
er een grote en toch mobiele opslagcapaciteit ontstaat.

De mechanische krachten die tijdens het gebruik in de
Alligator Winbag optreden worden eenvoudig door
het sterke weefsel opgenomen. Aan de hand van sterkteberekeningen zijn de belangrijkste componenten als
materiaal, lasnaden en bevestigingspunten met zeer
ruime veiligheidsmarges gedimensioneerd.
Albers Alligator maakt de Winbag van een tweezijdig
gecoat polyesterweefsel met productiecertificaat
(KIWA5111).

Alligator Winsystem met Winbag.

SINDS 1901

WWW.ALBERSALLIGATOR.COM

Alligator Winbag ®

HOGE EISEN LEVEREN GOEDE KWALITEIT

Het leveren van topkwaliteit heeft voor Albers Alligator prioriteit. De kunststoffen die
Albers Alligator gebruikt voldoen aan de hoogste eisen, ze worden voortdurend getest
en met de meest moderne methoden verwerkt.
Door het gebruik van speciaal ontworpen machines is Albers Alligator in staat
topkwaliteit lasnaden te produceren. De sterkte van deze lasnaden bepalen de
kwaliteit van het eindproduct en bewijzen zich al meer dan 35 jaar.
Op de Alligator Winbag wordt een garantie gegeven van 3 jaar, bij gebruik
volgens handleiding.
VOORDELEN VAN DE ALLIGATOR WINBAG ® EN HET WINSYSTEM ®
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Geheel gesloten opslagsysteem.
Door het oprollen goed leeg te krijgen.
Laat zich eenvoudig verplaatsen.
Capaciteit van 100 tot 350 m3.
Met dit systeem beschikt u over een betrouwbaar,
flexibel en betaalbaar opslagsysteem.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaand adres
of via info@albersalligator.com

ALBERS ALLIGATOR, SPECIALIST IN FLEXIBELE CONSTRUCTIES.

Albers Alligator is dé specialist in de verwerking van kunststoffolies en gecoate
weefsels. Vanuit onze standplaats Wageningen leveren wij flexibele opslagsystemen
tot 10.000 m3. Onze 50 ervaren werknemers produceren opslagsystemen voor diverse
vloeistoffen waaronder mest en biogas. Daarnaast realiseren we - in samenwerking met
internationale ingenieursbureaus - unieke doekconstructies waaronder stadiondaken.
Albers Alligator is actief in meer dan 35 landen verdeeld over vijf continenten.

Albers Alligator
Postbus 44
6700 AA Wageningen
T 0317 419 144
info@albersalligator.com
www.albersalligator.com

