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เอกสำรข้อมูลเฉพำะ 
แทง็คเ์กบ็น ำ้เคล่ือนที ่รุ่น T1-T3 

                     

 

 

กำรใช้งำน: 
ทีก่ักเก็บน ้ำ 
     แท็งคเ์ก็บน ำ้เคลื่อนที่ใชง้ำนไดห้ลำกหลำยแบบในกำรจดัเก็บและกำรขนสง่น ำ้ฉกุเฉินหรือถำวร ง่ำย
ต่อกำรจดักำรไม่ตอ้งมีทกัษะพิเศษหรืออปุกรณติ์ดตัง้ใชง้ำนไดห้ลำกหลำยรูปแบบใชเ้ป็นแท็งคส์  ำรอง
ส ำหรบัอ่ำงเก็บน ำ้ ดบัเพลิง ชลประทำนและน ำ้ด่ืมส ำหรบัปศสุตัวใ์นพืน้ที่ห่ำงไกลได ้สำมำรถดดัแปลง
รถบรรทุกและรถพ่วงธรรมดำเป็นรถบรรทุกน ำ้ไดใ้นทนัที 
แทง็คเ์ก็บน ้ำเคล่ือนที ่ 
      แท็งคเ์ก็บน ำ้เคลื่อนที่เป็นแท็งคท์ี่มีหลำกหลำยรูปแบบไม่เหมือนใครเพื่อเพิ่มควำมจ ุสำมำรถ
เชื่อมต่อขยำยไดต้ำมควำมตอ้งกำร แท็งคส์ำมำรถบรรจนุ ำ้และของเหลวอ่ืนๆ * โครงสรำ้งภำยในถกู
ออกแบบมำเป็นพิเศษท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำจะยงัคงมีเสถียรภำพบนทกุพืน้ผิว แท็งคม์ีควำมแข็งแรงและมี
ประสิทธิภำพสงูในกำรใชเ้ป็นที่เก็บน ำ้ชั่วครำวหรือถำวร 
 
*กรุณำตดิตอ่ บริษัท เอเอส ฟรีอิส จ ำกัด เพื่อให้ค ำปรึกษำอื่น ๆ * 
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เอกสำรทำงเทคนิค 

แทง็คน์ ำ้เคล่ือนที ่รุ่น T1-T3 

ขนำดและน ำ้หนกั 

 

 

 

 

 

 รุ่น T1 รุ่น T2 รุ่น T3 

  ควำมสูงของขนำดสินค้ำ 0.52 ม. 1.04 ม. 1.60 ม. 

  ควำมสูงขณะใช้งำน 0.38 ม. 0.76 ม. 1.17 ม. 

  ควำมกว้ำง 0.70 ม. 1.36 ม. 2.07 ม. 

  ควำมยำวสูงสุด(ต่อ1หน่วย) 15 ม. 10 ม. 10 ม. 

  ขนำดบรรจุน ้ำ(ต่อ1ม.) ~500 ล. ~1,200 ล. ~2,680 ล. 

  น ้ำหนักทียั่งไม่บรรจุน ้ำ(ต่อ1ม.) ~5 กก. ~9 กก. ~18 กก. 

  น ้ำหนักทีบ่รรจุน ้ำแล้ว(ต่อ1ม.) ~505 กก. ~1,210 กก. ~2,700 กก. 
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เอกสำรข้อมูลทำงเทคนิค 

แทง็คเ์กบ็น ำ้เคล่ือนที ่รุ่น T1-T3 

กำรใช้งำน: แท็งคเ์ก็บน ำ้เคลื่อนที่ใชอ้ณุหภมิูแวดลอ้มสงูกว่ำ +5 °C 

  
วัสดุ: ผำ้ใบโพลีเอสเตอรเ์คลือบพีวีซี 1,100 กรมั / ตร.ม. 12x12 ปำนำมำ: ทนต่อกำรเสียดสสีงูสดุ 

  
โครงสร้ำง: สี่เหลี่ยมคำงหมทูี่เป็นเอกลกัษณเ์ม่ือรวมกบักำรเสริมควำมแข็งแรงภำยในชว่ยใหพ้นงักัน้น ำ้มีเสถียรภำพใน

ทกุสภำพแวดลอ้ม 

  

ความต้านทานการฉีกขาด: ควำมตำ้นทำนกำรฉีกขำดคือ 600/500 N. 

  
อุณหภูมิ: พนงักัน้น ำ้สำมำรถทนต่ออณุหภมิูตัง้แต่ -30 °C ถึง +70 °C     

 ข้อควรระวัง: ควรเทน ำ้ทิง้หำกอณุหภมิูต ่ำกว่ำ + 5 °C หำกจ ำเป็นตอ้งใชง้ำนต ่ำกว่ำ + 5 °C โปรดปรกึษำ
ผูผ้ลติ 

  
ควำมทนทำน: อำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของผลติภณัฑค์ือ10ปีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นครัง้ครำวหรือเป็นระยะเวลำสัน้ ๆ 

  
กำรเช่ือมต่อ: แต่ละแท็งคเ์ก็บน ำ้เคลื่อนที่มีขอ้ต่อส ำหรบักำรเติมน ำ้สองตวัที่ตดิตัง้อยู่ดำ้นบนและปลั๊กท่อระบำยน ำ้สองตวั

ที่ดำ้นลำ่ง ขอ้ต่อทัง้หมดสำมำรถปรบัใหเ้หมำะกบัควำมตอ้งกำรเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำมขอ้ต่อมำตรฐำนคือ 
BSP ที่มีเกลียวท่อขนำด 3นิว้ ขอ้ต่อหำงท่อที่สอดคลอ้งกนั 

  
กำรติดตั้ง: บนพืน้ผิวเรียบที่ไม่มีขอบที่คม 

  
กำรจัดกำร: แท็งคเ์ก็บน ำ้เคลื่อนที่นีบ้รรจมุำในถงุเก็บที่คนสำมำรถเคลื่อนยำ้ยไดใ้นระหวำ่งกำรวำงบนต ำแหน่งของแท็งค์

เก็บน ำ้เคลื่อนที่ทีมติดตัง้สำมำรถจดัใหอ้ยู่ในต ำแหน่งที่ตอ้งกำรไดด้ว้ยตนเองโดยดงึที่จบัพลำสติกสีด ำ 

  
กำรบรรจุ: กำรเติมน ำ้ตอ้งใชป๊ั้ม,สำยยำงและน ำ้ในสถำนที่ทีส่ำมำรถใชป๊ั้มชนิดใดก็ได ้ หำกขอ้ต่อท่อพอดีกบัขอ้ต่อ

ขนำด 3 นิว้ของระบบ 

 ข้อควรระวัง,ในระหว่ำงกำรเติมน ำ้ชอ่งเปิดดำ้นบนจะตอ้งเปิดเพื่อหลีกเลี่ยงแรงดนัเกินและระดับกำร
บรรจุสูงสุดคือ ~ 90% เพ่ือใหน้ ำ้ขยำยตวัและมั่นใจไดว้่ำพนงักัน้น ำ้นัน้นุ่มพอที่จะปิดแนบสนทิกบัระดบัพืน้ 

 
ประเทศแหล่งก ำเนิด: แท็งคเ์ก็บน ำ้เคลื่อนที่ไดร้บักำรออกแบบและผลติในประเทศเดนมำรก์ ส่วนประกอบต่ำงๆมีตน้ก ำเนดิจำก

ยโุรปหลำยชนิด แท็งคเ์ก็บน ำ้เคลื่อนที่ทัง้หมดไดร้บักำรผลิตและควบคมุตำมมำตรฐำนคณุภำพที่เขม้งวด
และลงทะเบียนดว้ยหมำยเลขประจ ำเครื่องเพื่อใหแ้น่ใจว่ำสำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้
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