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GEBWELL TANKAR

Modell Custom 501 Custom 1000 Custom 2000 Custom 3000 Custom 4000 Custom 5000

Behållarens volym L 501 1000 2000 3000 4000 5000

Höjd mm* ** 2010 / 2030 2130 / 2150 2200 / 2250 2350 / 2400 2400 / 2450 2500 / 2550

Diameter mm** 600 / 780 850 / 1030 1200 / 1380 1400 / 1580 1600 / 1780 1800 / 1980
Resningsmått mm*** 2100 2200 2300 2450 2600 2700
Vikt kg beror på modellen beror på modellen beror på modellen beror på modellen beror på modellen beror på modellen

Anslutingarnas storlek enligt önskemål enligt önskemål enligt önskemål enligt önskemål enligt önskemål enligt önskemål

Max storlek slinga LK45 LK55 LK140 LK180 LK180 LK180

Elpatronanslutningar st enligt önskemål enligt önskemål enligt önskemål enligt önskemål enligt önskemål enligt önskemål

Max e� ekt elpatron kW 12 12 12 12 12 12

Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

* +Justerbara fötter 0-60 mm    ** Mått: isoleringarna lossade/isoleringarna på plats (isoleringens tjocklek 90 mm) *** * Resningsmått med isoleringarna på lossade 

NB! Tankarna kan sänkas inom vissa gränser                                                  

G-Energy Custom tank

Specialtank för objekt där våra standardtankar 
inte passar. 

Specialmodell med en � exibel kombination av  egenska-
perna och byggs helt anpassad till kundens önskemål. 
Man kan själv välja tankens volym, material, tryckklass 
och isoleringsmaterial. Även storleken på anslutning-
arna och antalet givar� ckor och deras placering går att 
anpassa efter behoven. Specialtanken fås med eller utan 
justeringsskiva.

G-Energy Custom utrustas enligt objekt och till den kan fås bland annat 
dessa egenskaper:

• Volym – 501, 1000, 2000, 3000, 4000 eller 5000 liter 

• Tryckklass – 1,5-10 – 10 bar

• Anslutningar – antal, storlek och placering enligt behov

• Behållarens material – FE, RST eller HST

• Isoleringsmaterial – uretan, cellgummi eller utan isolering

• Justeringsskiva – specialtanken fås med eller utan justeringsskiva


