Oil tank T20
Hydraulické nádrže T20

essi olio, gasolio e combinati - hanno molti

aspetti in comune: le caratteristiche tecniche, i

materiali di costruzione, il sistema di
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Swiss Quality,
Italian creativity.
Švýcarská kvalita a Italská kreativita.

20°

20°

The shape has been completely

Tvar nádrže odpovídá zcena
novému designu a byl upraven
tak, aby měl velkou čelní šikmou
plochu pod úhlem 20°, která
umožňuje dobrý přístupný pro
potřeby údržby.

redesigned to include a frontal
large inclined surface of 20° so
the filter is more accessible for
maintenance.

Nalévací víčko je vybaveno vzduchovým
filtrem. Víčko je umístěno v zadní části
nádrže, aby v zařízeních s vysokým
průtokem bylo více chráněno před
nečistotami a případným poškozením.
Nalévací víčko obsahuje zařízení, které
zabraňuje výstřiku či úniku oleje.

Příruba zpětného filtru, která je nakloněna
pod úhlem 20 stupňů je pro obsluhu snadno
přístupná.
The filter flange is easily accessible, placed
facing the operator with an inclination of 20
degrees, for easy inspection and program-

The filler cap, equipped with air suction
and air filter, is placed in the rear part of
the tank so in high-flow installations it is
more protected from dirt and possible
damages. The filler cap includes an antisplash device that prevents oil leakages.

med maintenance.

Sání je umístěno v zadní spodní části nádrže. Sací
vstup je bohatě dimenzovaný na průtok a je pevně
robotický přivařen k zadní stěně nádrže.
The oil suction is located in the rear part of the tank
on the bottom, with a large size suction adapter
made of high thickness metal welded with robotized process, ensuring high strength and precision.

Indikátor hladiny oleje pokrývá
celou výšku strany nádrže.
The sight level indicator covers
the whole height of the sidewall.
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LT

ROZMĚRY
délka x výška x šířka

100

400 x 500 x 640

OBJEDNACÍ
KÓD*
0100040T200

120

470 x 500 x 640

0120047T200

140

530 x 500 x 640

0140053T200

150

570 x 500 x 640

0150057T200

200

750 x 500 x 640

0200075T200

250

930 x 500 x 640

0250093T200

300

1100 x 500 x 640

0300110T200

400

1500 x 500 x 640

0400150T200

* PRODUCT CODE
The product code is composed of an alphabetical part identi-fying
the material and an alphanumerical part, as per table.
NSOF Steel

NSOI Stainless steel

NSOA Aluminium

NSOT Textured stainless steel

Remark: the number of the supports depends on the tank
capacity and dimensions.

* OBJEDNACÍ KÓD
Objednací kód nádrže se skládá z abecední části, která určuje
materiál nádrže a numerického kód dle tabulky, která určuje
objem nádrže
NSOF - železná

NSOI - Nerezová

NSOA - Hliníková

NSOT – Nerezová - leštěná

Poznámka: počet držáků nádrže závisí na rozměrech a objemu
nádrže

This new tank is characterised by a particular shape: it is
bevelled on the front part, where the oil filter is applied.

Tato nádrž je charakteristická svým tvarem, který je

This shape was created for the following installations:
- mountings with low-slung chassis;
- mountings requiring a high number of maintenance
services;
- mountings operating in difficult climatic conditions and with
high working loads;
- mountings requiring customised installations.

Tento tvar byl zvolen z následujících důvodů, aby bylo

zkosený v přední části, kde je umístěn zpětný filtr.
umožněno:
- montáž na nízké podvozky
- snadný přístup pro servis v těžkých klimatických
podmínkách a při vysokém pracovním vytížení stroje
- montáž dle požadavků uživatele
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SIMPLIFIED MAINTAINANCE,
ESPECIALLY IN EXTREME CONDITIONS.
The T20 tank, with its unique geometric shape,
has been designed to simplify the maintenance on
hydraulic systems subjected to high operating flow

rate and continuous use, such as cranes,
loaders and handlers systems.

ZJEDNODUŠENÁ ÚDRŽBA, ZEJMÉNA
V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH.
Nádrž T20, s unikátním geometrickým tvarem pro
zjednodušení údržby hydraulického systému je
předurčena pro vozidla s nepřetržitým provozem a
výsokým nároky na hydraulický systém jako mají
například : hydraulické nakládací jeřáby nebo
natahovače kontejnerů.
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Accessories
Příslušenství

AIR BREATHER CAPS

FILTERS / FILTRY

NALÉVACÍ VÍČKA S ODZVDUŠNĚNÍM

POPIS

KÓD

SEMI-IMMERSED RETURN FILTERS
ČÁSTEČNĚ PONOŘENÉ ZPĚTNÉ FILTRY
For 195 mm welded flange
60 μm wire mesh 300 l/min flow, 1”1/4 connection

AFO0SEM195125CL

Filtr pro navařenou přírubu 195 mm

60 μm drátěný pro průtok 300 l/min, připojení 1”1/4
For 195 mm welded flange

21 μm microfibre 250 l/min flow, 1”1/4 connection

AFO0SEM195125F2

POPIS

KÓD

Nylon air breather cap
with air filter and anti splash system
fixing screws h 69 mm
Plastové nalévací víčko
Se vzduchovým filtrem
Upevňovací šrouby 69 mm

ATP0PLSCAR0IL10

Spare air cartridge for h 69 mm 10 μm paper
Náhradní vzduchový filtr 69 mm 10 μm - papírový

AFA0CARCILTOP10

Filtr pro navařenou přírubu 195 mm

21 μm microfibra 250 l/min, připojení 1”1/4
For 195 mm welded flange

10 μm paper 250 l/min flow, 1”1/4 connection

AFO0SEM19512510

Filtr pro navařenou přírubu 195 mm

10 μm papírový pro průtok 250 l/min, připojení 1”1/4
For 195 mm welded flange
AFO0SEM195225CL
60 μm wire mesh 300 l/min flow, 2 x connections 1”1/4+3/4”
Filtr pro navařenou přírubu 195 mm
60 μm drátěný pro průtok 300 l/min,
2 x připojení 1”1/4+3/4”

OLEJOZNAK / INDICATORI DI LIVELLO VISIVI
POPIS
Not graduated sight level
254 mm with M12 fix

For 195 mm welded flange
AFO0SEM195225F2
21 μm microfibre 250 l/min flow,2 x connections 1”1/4+3/4”

Boční olejoznak se stupnicí – délky 254 mm
S montážnímy šrouby M12

Filtr pro navařenou přírubu 195 mm
21 μm microfibra 250 l/min, 2 x
připojení 1”1/4+3/4”

Boční olejoznak se stupnicí a indikátorem

For 195 mm welded flange

KÓD
AIL0VISLIQ25400

AIL0VISLIQ254CE

254 mm dlouhý s elektrickým sensorem a šrouby M12 pro montáž
AFO0SEM19522510

10 μm paper 250 l/min flow, 2 x connections 1”1/4+3/4”
Filtr pro navařenou přírubu 195 mm

10 μm papírový pro průtok 250 l/min, 2 připojení 1”1/4+3/4”
Spare oil cartridge

60 μm wire mesh 300 l/min flow

AFO0ELF210100RM

Náhradní vložka filtru
60 μm drátěná pro průtok 300 l/min

Spare oil cartridge

21 μm microfibre 250 l/min flow

EXTRA ACCESSORIES /
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
AFO0ELF210100MF

POPIS

Náhradní vložka filtru
21 μm microfibra 250 l/min

Spare oil cartridge

10 μm paper 250 l/min flow
Náhradní vložka filtru

10 μm papírová pro průtok 250 l/min

AFO0ELF211099C1

KÓD

2” ball valve with butterfly handgrip
Kulový kohout 2”

ARUAVASFF200P25

2”1/2 ball valve with butterfly handgrip
Kulový kohout 2”1/2

ARUAVASFF250P25

