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VLERKTANK 80m3 GESLOTEN TOP 
De Vlerktank 80m3 is geschikt voor de tijdelijke opslag van 
vloeistoffen en heeft een gesloten top waardoor de vloeistof 
niet in contact komt met vloeistoffen of lucht buiten de tank. 
Het dak van deze container is in korte tijd in zijn geheel 
omringd door opklapbare hekken. Aan de voorkant kan ook 
een bordes worden uitgeklapt en deze is ook voorzien van 
hekwerk. De tank is stapelbaar en volledig naar project 
specifieke wensen te configureren. Het vervoer wordt 
gedaan door Vlerk Transport BV met een zware haakauto. 
Dit maakt het mogelijk de container op relatief krappe 
locaties te plaatsen.  
 
Toepassing: 

• Opslag van warm water (90°C) 
• Opslag van boorvloeistoffen 

• Olieafscheider 

• Opslag proces- en/of afvalwater 
 
Leverbaar met: 

• Mobiele opvangbak 

• Lekmatten onder de afsluiters 

• Olieafscheider 

• Stapelsysteem 

• Doorkoppelsysteem DN200, DN150 

• Mechanische niveaumeter 

• Slangen en verlopen naar gewenst type 

• Afsluiters op gewenste aansluitingen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capaciteit:  80.300 liter (80,3m3) 
Hoogte:   3.200mm 
Breedte:   3.000mm 
Lengte:   10.500mm 
Gewicht:  15.400kg 
Vloerbelasting:  3.000 kg/m2 (SG 1kg/ltr) 
Overdruk:  +100 millibar                   
Vacuüm:  -100 millibar   

Afsluiters met zuigbocht: 6’’ vlinderklep DN150 perrot 

   KKV (voorzijde) 
4’’ vlinderklep DN150 TW 
(voorzijde) 

Afsluiters met vulleiding: 6’’ vlinderklep DN150 perrot
   KKV (voorzijde) 
Aansluiting: voorzijde: DN200 pn10 (2x) 
   DN150 pn10 (2x) 
         achterzijde: DN150 pn10 (4x) 

• Bordes aan voorzijde; 

• Uitklapbare schuine trap achterzijde; 

• Cornerkasten bovenzijde als hijspunten; 

• Vrij veld aan voor- en achterzijde ‘put labels here’; 

• Connectiepunten aardedraad; 

• Overdrukventiel. 

Bodem: 6mm S355 koolstofstaal, 
afgeschuinde bodemplaat 

Wanden: 8mm S355 koolstofstaal met 
kokers 

Bodemconstructie: Afzetsysteem met balk aan beide 
zijden 

Buitenzijde:  Vlerkgroen 
Binnenzijde:  Industriecoating baril 
Ph waarde:  4-10 
Temperatuur continu: Max 80°C 
Temperatuur kortstondig: Max 90 

• Hydrostatische watertest na fabricage en grote 
reparaties; 

• Tank heeft een volledige FEM-berekening 
ondergaan; 

• Hijspunten: WLL 20.000kg; 

• Conform CE 

• Reiniging en visuele inspectie na verhuurperiode. 

• Pakkingen: KLINGERSIL C-4430 plus 

• EBRO Butterfly valve ( Temperatuur: -40°C tot 
+200°C, Druk: max. 16 bar) 

Gewicht, afmetingen en Inhoud 

Accessoires 

Constructie 

Coating 

Certificering en kwaliteit 
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