ADR / IBC - GODKJENT
TANK - CONTAINER

TECHNOLOGY

Ved transport av over 1000 ltr
drivstoff skal fører av bilen
ha gjennomgått opplæring
for transport av farlig gods.
Dette gjelder vår 2,7 m3
ADR/IBC tank. Økende grad
av fokus på HMS gjør at flere
og flere hovedentreprenører
i større grad krever at underentreprenører benytter godkjent
tankmateriell.

ADR/IBC Godkjente tanker
Lagring og eventuell transport
av drivstoff skal skje i tanker som
er godkjent og egnet til denne
bruken. Godkjenningen består
av en sertifisering av Det Norske
Veritas. Denne sertifiseringen
består av gjennomgang og
godkjenning av: Tegningsunderlag,
beregninger, materialkvaliteter,
produksjonsprosedyrer
og testrutiner av tankene.
En prototype av tanken har blant
annet gjennomgått en drop test.
Der tanken slippes fra 2 meters
høyde full av væske. Uten at det
skal være lekkasje etterpå.

Våre ADR/IBC tanker leveres
med skilt og merking hvor tankens
godkjenning og produksjons
nummer. fremkommer.
Det utstedes tanksertifakt for
alle tankene som gjør det enkelt
å identifisere tanken ved kontroll.

Tanksertifikat

SBV TECHNOLOGY AS sine ADR/
IBC godkjente tanker er godkjent
av det Norske Veritas for lagring
og transport av A,B og C væsker.
Inntil 1000 ltr drivstoff kan fraktes
lovlig i godkjent ADR/IBC tank uten
at fører trenger å ha gjennomgått
opplæring for transport av farlig
gods. Vår 1 m3 ADR/IBC tank faller
innenfor denne kategorien.

Typegodkjenning DNV

Tekniske Data:
Betegnelse:
Tanktype:
Totalvolum tank (ltr.)
Fyllingsgrad:
Tankvolum (ltr.) effektivt:
Tankdiameter (mm):
Total lengde (mm):
Vekt av tom tank (kg.):
Vekt av tank med væske (kg.):
Platetykkelse (mm):
Materialkvalitet:
Test Trykk ( bar g)
DNV godkjenningsnr.

1m3 ADR/IBC Tank
Uten skap
1 120
94%
1 050
1 000
1 630
190
1 073
3
S235JRG2
2
S-5505

1m3 ADR/IBC tank
Med skap
960
94%
903
1 000
1 730
210
968
3
S235JRG2
2
S-5505

2,7m3 ADR/IBC tank
Uten skap
2 700
94%
2 538
1 250
2 430
380
2 597
4
S235JRG2
2
S-5505

2,7m3 ADR/IBC tank
Med skap
2 600
94%
2 444
1 250
2 550
410
2 536
4
S235JRG2
2
S-5505

Standardutstyr:
2” Låsbar Påfyllingsstuss
1” Trykk vakumventil (Lufting)
1 1/2” Muffe med plugg (Evt ADR Nivåmåler)
2” Muffe med plugg. (Reserve)

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Tilleggsutstyr:
Trucklommer
ADR Nivåmåler
Pumpe montert i skap
Sugerør montert for direkte sug fra tank

x
x
Ikke tilgjengelig
x

x
x
x
x

x
x
Ikke tilgjengelig
x

x
x
x
x

ADR-tanker uten skap

ADR-tanker med skap

Stussutrustning under låsbart lokk

Låsbart lokk + skilt

ADR nivåmåler

Tank med trucklommer

Låsbart skap med pumpe montert

Revisjon av tankene
ADR/IBC tankene skal
revideres innen 5 år etter.
Denne revisjon innebærer
en visuell kontroll av tanken,
trykktesting og skifting
av ventiler. Etter en slik
godkjent revisjon blir skilt
og sertifkat stemplet slik at
det er enkelt å kontrollere
at tanken til enhver tid er
godkjent.

Tanktyper og utstyr
Vi leverer 2 størrelser
ADR IBC godkjente tanker:
1 m3 og 2,7 m3.
Begge størrelsene kommer
i 2 utførelser: Med eller uten
låsbart skap til montering
av pumpe. Tank uten låsbart
skap brukes der man suger
direkte fra tanken med eget
pumpeutstyr på gravemaskin
eller liknende.
SB Verksted kan levere
komplette tanker med
ekstrautstyr som:
Manuell stempel pumpe,
12/24 V el 220 V pumper.
Nivåmåler og trucklommer.

SBV TECHNOLOGY AS er
en ingeniør og verkstedbedrift,
med kontor og verkstedfasiliteter
i Drammen. Vår forretningside
er å være leverandør av
løsninger for prosessering,
lagring og distribusjon av olje
og gass.I nær 60 år har vi
konstruert, produsert og levert
tanker for lagring av gasser
og væsker.
Vi er ca. 35 ansatte - dyktige
fagfolk innenfor en rekke
områder, og vi har et etablert
og sertifisert kvalitetsikringsystem i h.h.t. ISO 9001:2000
(«Konstruksjon, produksjon
og sammenbygging av tanker,
trykkbeholdere og prosesspakker for gasser og væsker,
i metalliske materialer»).
Gjennom mange år har vi
utviklet og etablert betydelig
kompetanse, ikke minst
gjennom leveranser av
krevende og kompleks art
- til industri og oljeselskaper,
landbasert og offshore.
Våre faciliteter og vår
utstyrspark er moderne
og hensiktsmessig og vi
utfører design/konstruksjon
og produksjon av tanker,
trykkbeholdere og rør- og
stålkonstruksjoner. Selskapet er
familie-eid og uavhengig og har
solid økonomi. Vi er lokalisert
på Gulskogen i Drammen.

Her disponerer vi vårt eget
produksjonsanlegg på over
3000 kvm. Inneholdende
plate- og sveise verksted med
skjæremaskiner, platevalser,
profilvalser og platesakser
for opptil 16mm.
Kraner og rullebukker for
bygging av enheter til inntil 8
tonn. Overflatebehandlings hall
til sandblåsing og forskjellige
typer korrosjonsbeskyttelse.
Vi er for tiden ca 35 ansatte.
Og har dyktige fagfolk innen
sveising, overflatebehandling og
montering. Vår administrasjon
består av ingeniører, tekniske
tegnere og vi har egen salg,
markeds og økonomi avdeling.
Slik at alle ledd i bedriften tas
hånd om under eget tak.
Med utgangspunkt i vår
ekspertise i fremstilling av
ståltanker og atmosfæriske
trykkbeholdere gjennom disse
årene og våre produksjons
fasiliteter. Er ikke veien lang
fra standard løsninger til store
prosjekter og beslektede total
løsninger. Målet er å dekke
kundens behov og krav.

Vå rt m å l er å v ære le v e ra n d ør av løsninger.
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