CLASSIC REAR MOUNTED | KLASICKÉ NÁDRŽE ZA KABINU

Oil ·
Olejové

TECHNICAL FEATURES
The CLASSIC rear mounted oil tank,
with a new design, is conceived to
compensate for the lack of space in
the vehicle frame or to satisfy larger
and larger capacity requirements. For
this reason Padoan studied a suitable
product to be mounted on the cabin
back.
It is a tank with high resistance and
reliability, obtained applying state-ofthe-art working systems .
The CLASSIC product line includes
two tank typologies:




The new CLASSIC rear mounted oil
tank is characterized:






100 lt and 135 lt tanks for tractors
with 3 or 4 axles;



200 lt tanks for road tractors and
site means.

by limited side wall sizes (638x270
mm), even if it maintains the design
and aesthetic look of the previous
rear mounted tank;
by a new welding system;
by building materials with
reinforced thickness;
by the fixing system, which grants
greater mounting flexibility and
product time life;
also by the same features as the
side mounted tanks.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Klasické olejové nádrže za kabinu jsou
koncipovány tak, aby kompenzovali
nedostatek prostoru na rámu vozidla,
a zároveň uspokojily stále se zvětšující
požadavky týkající se požadovaného
objemu oleje. Padoan na základě tohoto
předpokladu vyvinul modelovou řadu
nádrží s vysokou spolehlivostí a odolností,
jež zahrnuje dva typy nádrží:




nádrže 100 L a 135 L pro zemědělské
3 a 4 nápravové traktory
nádrže 200 L pro tahače návěsů a
stavební vozidla

Nové klasické olejové nádrže za kabinu jsou
charakteristické:







malou zástavnou šířkou za kabinou. Boční
stěna nádrže má rozměry pouze
( 638x270 mm) a přesto zachovává původní
design a vzhled
novou technologii svařovaní
zesíleným použitým materiálem
novou montážní platformou, která poskytuje
větší varietu montáží nádrží, při úspoře
montážního času
mají stejné užitné vlastnosti jako boční nádrže
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REAR MOUNTED | NÁDRŽE ZA KABINU KLASICKÉ
CLASSIC
ROZMĚRY / DVH

OBJEM v Litrech

ČÍSLO PRODUKTU *

100

270 x 638 x 640

0100064RC00

135

270 x 638 x 860

0135086RC00

200

270 x 638 x 1260

0200126RC00

*PRODUCT CODE
The product code is composed of a halphabetical part identifying the material and a
halphanumeric part, as per table.
NSOF - Iron
NSOA - Alluminium

NSOI - Stainless steel
NSOT - Textured stainless steel

* KÓD PRODUKTU
Kód produktu se skládá ze dvou částí – první část udává materiál a druhá objem nádrže.
NSOF = železná lakovaná nádrž
NSOA = hliníková nádrž

NSOI = Nerezová nádrž
NSOT = Nerezová nádrž leštěná – „kolečka“

PŘÍKLAD KOMPLETNÍHO KÓDU:
např. 100 Litrová železná nádrž - NSOF0100064RC00

