
DUAL OIL TANK | DUÁLNÍ OLEJOVÉ NÁDRŽE ( za kabinu / na rám ) 

TECHNICAL FEATURES 

The spy glass placed on the tank sidewall 
for the oil check allows to use the tank 
at its maximum usable capacity and to 
check at any time the efficiency of the 
hydraulic system. 
The suction connection of some size 
is produced using special adapters 
of upped thickness in order to allow 
reliable connections even in case of more 
complicated applications. 
The DUAL oil tank is equipped with a 
filter flange for semisubmersed oil return 
filter , 2x 1” return adapter placed on the 
sidewalls, a 1”1/4 rear return adapter 
(with the exception of the tanks with 
sidewall 50x64) and an air breather cap. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 Olejoznak umístěný na boční straně nádrže 
umožňuje využít maximálního objemu nádrže 
a snadnou kontrolu funkce hydraulického  
systému v každém okamžiku. 
 Sací hrdlo některých modelů je vyráběno 
s větší velikostí, tak aby bylo možné použít 
speciální adaptéry pro zesílení, která jsou  
potřebné v případě komplikovanějších 
připojení. 
Duální nádrže jsou vybaveny přírubou pro 
zpětný filtr a dvěma přídavnými zpětnými 
vstupy 1“ na bocích nádrže, pro připojení 
zpětných větví hydrauliky. Nádrže mají sání 
velikosti 1 ¼“ umístěné ve středu zadní 
strany nádrž (s výjimkou nádrží o rozměrech  
stran 50x64). Nádrž má nalévací víčko  
kombinované s odvzdušňovacím uzávěrem. 

Padoan offers to its customers and to the market of the industrial vehicles a 
new opportunity: the DUAL oil tank. 
Choosing this product customers can have on stock only one type of tank and 
two different mounting kits in order to prepare either side mounting or rear 
mounting solutions. 
This product offers the advantages to reduce the tank types available on 
stock and to satisfy a wide range of applications. Padoan offers flexible and 
functional solutions to achieve a fast supply. 
The DUAL oil tank is available in a wide range of dimensions in order to 
match the tank capacity and the space available on the vehicle. 

Firma Padoan nabízí nové řešení nádrží pro nákladní vozidla, kdy pro jednotlivé 
Hydraulické nádrže umožňuje použití obou variant držáků a umístit tak  
hydraulickou nádrž na rám vozidla nebo za kabinu.  
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OBJEM v Litrech ROZMĚRY / DVH ČÍSLO PRODUKTU * 

0090035MF00 

0100040MF00 

0120045MF00 

0130050MF00 

0135035MF00 

0135035C0RV 

0150035MF00 

0150040MF00 

0150040C0RV 

0150055MF00 

0160060MF00 

0170040MF00 

0170045MF00 

0170045C0RV 

0200045MF00 

0200050MF00 

0200050C0RV 

0215078MF00 

0250055CF00 

0250060CF00 

90 

100 

120 

130 

135 

135 

150 

150 

150 

150 

160 

170 

170 

170 

200 

200 

200 

215 

250 

250 

NEW SOLUTION “DUAL” 

350 x 500 x 640 

400 x 500 x 640 

450 x 500 x 640 

500 x 500 x 640 

350 x 636 x 706 

350 x 706 x 636 

350 x 700 x 700 

400 x 636 x 706 

400 x 706 x 636 

550 x 500 x 640 

600 x 500 x 640 

400 x 700 x 700 

450 x 636 x 706 

450 x 706 x 636 

450 x 700 x 700 

500 x 636 x 706 

500 x 706 x 636 

780 x 500 x 640 

550 x 700 x 700 

600 x 636 x 706 

The product code refers to the tank. In case of order please specify the 
requested mounting kit: for side mounting or for rear mounting. 

NOVÉ DUÁLNÍ PROVEDENÍ  Kód produktu definuje pouze nádrž. Při objednávce prosím specifikujte 
                                požadované držáky: pro boční montáž nebo pro montáž za kabinu. 

*PRODUCT CODE 
 The product code is composed of a halphabetical part identifying the material and a halphanumeric part, as per table. 
 NSOF Iron                              NSOI Stainless steel 
 NSOA Alluminium                       NSOT Textured stainless steel 

* KÓD PRODUKTU 
Kód produktu se skládá ze dvou částí – první část udává materiál a druhá objem nádrže + specifikace držáků. 
  
NSOF = železná lakovaná nádrž           NSOI = Nerezová nádrž  
NSOA = hliníková nádrž                   NSOT = Nerezová nádrž leštěná – „kolečka“ 
  
 
PŘÍKLAD KOMPLETNÍHO KÓDU: 
např. 90 Litrová železná nádrž - NSOF0090035MF00 + držáky na boční montáž 
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