
Perille menevää säiliöosaamista



2

Eurotank Oy – kanssasi koko matkan

Eurotank Oy suunnittelee ja valmistaa säiliöt ja säiliöperävaunut 
sekä niiden järjestelmät ja komponentit vaativiin kuljetustarpeisiin. 
Tarjoamme myös täydet varaosa- ja huoltopalvelut. Laatumme 
perustuu lähes 30 vuoden kuljetusalan kokemukseen, kohdealu-
eiden erityisvaatimusten tunnistamiseen sekä sitoutuneeseen ja 
nopeaan palveluun. 

Eurotank Oy kuuluu hollantilaiseen Burg-konserniin, joka on Eu-
roopan suurin säiliöajoneuvojen valmistaja. Oman valmistuksen 
lisäksi edustamme konserniin kuuluvien yritysten tuotteita. Näin 
ollen palvelemme Sinua kansainvälisen toimijan resursseilla ja pk-
yrityksen joustavuudella. 
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Tuntuvaa tuotantotehokkuutta

Eurotank-tuotteet valmistetaan laadukkaissa tiloissa Kangasalla. 
Moderni tehdas tarjoaa hyvät puitteet tehokkaaseen tuotantoon. 
Ainutlaatuinen valmistusprosessi takaa korkean laadun ja lyhyen 
läpimenoajan. Olemme onnistuneet vähentämään hitsaukseen 
kuluvaa lämpöenergiaa yli 60 prosenttia, minkä ansiosta alumiinin 
molekyylirakenteen muutokset ovat pienempiä ja säiliö huomatta-
vasti kestävämpi. Säiliöiden oikea muoto syntyy kuusimetrisellä, 
automatisoidulla CNC-levymankelilla.

Tuotteen lopullinen laatu on aina suunnittelun, valittujen kompo-
nenttien, työmenetelmien sekä pitkän asennustyökokemuksen 
yhteistulos. Rakenteita on testattu pitkään ja hyvin tuloksin vaativissa 
pohjoismaisissa olosuhteissa, joissa kokonaispainoltaan 68:n tonnin 
ajoneuvot kulkevat jopa 50:n asteen pakkasessa.
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Säiliöajoneuvot, 
joissa on ideaa

Eurotank Oy:n säiliöajoneuvoilla polttonesteiden 
kuljettaminen on varmaa ja kustannustehokasta. 
Pitkäikäiset säiliömme on helppo mukauttaa sekä 
öljy-yhtiöiden että lain asettamiin vaatimuksiin. 
Säiliöajoneuvot valmistetaan valitsemallesi alustalle. 
Suunnittelemme tuotteet yhteistyössä asiakkaan 
ja kuljettajan kanssa kuhunkin kuljetustehtävään 
sopivaksi.
Etumatka alkaa suunnittelusta. Siksi Eurotank-
säiliöajoneuvot ovat täynnä nerokkaita yksityiskohtia:

• Jykevä alustarakenne on kestävä ja helppo pitää puhtaana
• Ellipsimuoto mahdollistaa alhaisen painopisteen ja enemmän 

tilavuutta pituutta lisäämättä
• Kulkutilat on suunniteltu leveiksi ja turvallisiksi
• Eristys kestää suuret lämpötilavaihtelut
• Pneumaattinen jakotukki on käyttäjä- ja huoltoystävällinen, 

nykyaikainen ratkaisu
• Vakiona kansiin asennetut ylitäytönestimet, pneumaattiset 

ilmaventtiilit ja erillinen kaasunkeräyslinja

• Integroidut ja aukaistavat kylkikotelot säilyttävät letkut puhtaina 
ja nopeasti saatavilla.

• Helposti avattavat alleajosuojat.
• Takaspoileri auttaa pitämään säiliön takaosan puhtaampana.
• Pneumaattinen jakotukki sekä letkut, mittarit ja käyttölaitteet 

on asennettu helposti saataville.
• Läpimenevässä kaapissa riittää tilaa myös ADR-varusteille, 

vararenkaalle tai jopa öljytynnyrille.
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Eurotank-vetoautosäiliöt – tuntuvasti käytännöllisemmät

Eurotank-vetoautosäiliöiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä 
huomiota ergonomiaan. Letkukelat voidaan sijoittaa takakaappiin 
perinteisesti takaoven kautta käytettäviksi tai poikittain, jolloin ke-
lojen käyttö tapahtuu ajoneuvon takana olevien sivuovien kautta. 
Ajoneuvot on varusteltu pumppausautomatiikalla ja elektronisella 

kierrosten säädöllä. Tarpeistasi riippuen valitaan joko elektroninen 
tai mekaaninen mittarivarustus. 
Meiltä saat myös kattavat mittaus- ja ajoneuvojärjestelmät, jotka 
voidaan helposti liittää öljy-yhtiöiden tilaus- ja laskutusjärjestelmiin.
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Eurotank-säiliö- ja 
puoliperävaunut 
– käytännöllistä muotoilua

Eurotank-säiliöperävaunut ovat aerodynaamisen 
linjakkaita. Kevyen konsolirakenteen ansiosta niiden 
kantavuuden kautta saavutettu tuottavuus on paras 
mahdollinen. Säiliön nerokas rakenne on vuosien 
kehitystyön ja kokemuksen tulos. 
Putkistot ovat jouheasti kaartuvia, halkaisijaltaan 
106 millimetrin alumiiniputkia. Osastojen tyhjenty-
minen on varmistettu pohjakouruin. Lisäksi pohja-
putket on varustettu tyhjää tilaa valvovilla antureilla 
vaivatonta jälkiasennusta silmällä pitäen. Integroidut 
kylkikotelot ja tilava perävaunun kaappi ovat vakio-
varusteita. Aukaistavat kylkikotelot säilyttävät letkut 
puhtaina ja nopeasti käyttökuntoon otettavina. 
Alhainen painopiste tarkoittaa parempaa ajova-
kautta. Lisävarusteina on saatavana levyjarrut sekä 
elektroninen ilmajousituksen ohjausjärjestelmä. 
Perävaunun kokonaistilavuus ja osastokoot valitaan 
asiakkaan toivomusten mukaisesti.
Eurotank-puoliperävaunut ovat goose neck -tyyp-
pisiä ja elliptiseen muotoon rakennettuja.
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Eurotank-järjestelmät

Eurotank-komponentit

Futura – valvoo puolestasi
Futura on vaativiin olosuhteisiin kehitetty, integroitu 
säiliöajoneuvon ohjaus- ja valvontajärjestelmä, 
joka tarjoaa ennennäkemätöntä käyttövarmuutta 
ja kustannustehokkuutta. Se auttaa säiliöauton 
kuljettajaa kaikissa toiminnoissa, yhtä luotettavasti 
sekä lastauksessa, purussa että imussa. Futura 
estää inhimilliset virheet ja nopeuttaa työntekoa 
parantaen samalla koko kuljetuspalvelun laatua. 
Hyttitietokoneen ja Futuran välinen yhteys perustuu 
WLAN-ratkaisuun. Futura on mahdollista yhdistää 
Optolevel Pridiin. 

EuroNomix – estää väärät sekoitukset
EuroNomix on aktiivinen tuoteindikaattori, joka 
estää tuotesekoitusten syntymisen, parantaen kul-
jetusten laatua ja turvallisuutta. Kestävä ja edullinen 
järjestelmä perustuu mekaanisen tunnistusavaimen 
käyttöön, joten väärän aineen lastaaminen on 
käytännössä mahdotonta. EuroNomix on saata-
vana useana eri versiona, joissa on huomioitu eri 
kohdealueiden erityisvaatimukset, kuten esimerkiksi 
tietyissä Euroopan maissa eri puolilta tapahtuva 
purku ja lastaus.

Regulus – lisäaineistusta paikan päällä
Eurotank Oy:n kehittämä Regulus-lisäaineistusjär-
jestelmä mahdollistaa polttoaineen lisäaineistuksen 
purun yhteydessä, joten sitä tarvitse tehdä etukä-
teen varastolla. Näin asiakaskohtainen lisäaineistus 
voidaan tehdä paikan päällä – luotettavasti ja aikaa 
säästäen.

EuroLid-tyhjennysliitin – apua hätätilanteisiin
EuroLid-tyhjennysliittimen avulla kyljelleen kaatuneen ajoneuvon 
tyhjennys on turvallista, helppoa ja nopeaa. Laitteen toimintaperi-
aate on yksinkertaisen nerokas. Jousikuormitetun tarkistuskannen 
viereen asennetaan kahden tuuman camlock-liitin, jonka alapuolella 
on lautasventtiili, jousirakennelma ja haitariputki. Onnettomuusti-
lanteessa yläosan sisällä olevan hatun tilalle liitetään pitkäpiikkinen 
urosliitin; kun tähän liitetään imuauton letku, piikki työntää lautasen 
auki, jolloin liittimestä tulee tippavapaa. 

Letku putoaa nesteen pinnalle yksinkertaisesti painovoiman an-
siosta ja imu voidaan aloittaa. EuroLid koostuu ylipaineventtiilinä 
toimivasta kannesta sekä letkusta.

ET-paineilmajakotukit – jakele paremmin
ET-paineilmajakotukit edustavat älykkäitä ratkaisuja polttonesteiden 
jakeluun. Helposti muunneltavat rakennekokoonpanot tarjoavat 
vaihtoehdot kaikkiin mitoituksiin ja toimintoihin.



Automaattinen letkun puolaus Paineilmatoimisesti avautuva peruutuskameraluukku
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Paineilmajakotukki T-T 100
Toiminnot:
• erilliset alatäyttökanavat
• vapaa- ja pumppupurkaus mahdollinen samanaikaisesti
• yksikanavainen ja kaksoisjakotukki
• nimellismitta DN 100

Vaihtoehdot liitinväleille:
• 300 ja 350 mm vakiovälit
• 250 ja 275 mm vaihtoehtoiset välit

Venttiilityypit:
• JTP, painetta vastaan sulkeutuva
• JTPS. ei painetta vastaan sulkeutuva
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Osaamista moneen
kuljetustarpeeseen

Kemikaalikuljetukset
LAG-säiliöiden ympyrä- ja pituussuuntaiset saumat 
on plasmahitsattu, tasoitettu ja kiillotettu, joten pin-
tojen laatu on paras mahdollinen. Kuusimetristen 
levyjen ansiosta saumojen määrä on vähäinen. 
Lopputulos on rasitusta kestävä, pitkäikäinen ja 
helposti puhdistettava. 

Nestekaasukuljetukset 
Nestekaasujen kuljetukseen tarjoamme pohjoiset olosuhteet 
kestävää teknologiaa. Sopivalla pumppuvarustuksella purkuun 
kuluvaa aikaa voidaan huomattavasti vähentää. Kammio- ja turbii-
nimittarien lisäksi voidaan käyttää vaaka-antureita tai elektroniseen 
peilaukseen perustuvaa järjestelmää. Kartiotappi-ratkaisun avulla 
säiliö on helposti ajoneuvon päältä irrotettavissa. Nestekaasu-
säiliöihin voidaan integroida painoa säästävä kylkikotelorakenne 
ja alumiininen purkukaappi. 

CO
2
-kuljetukset – puhtaasti laadukkaammin

CO2-kuljetuksiin säiliömateriaalina käytetään duplex-terästä, jolla 
saavutetaan kevyempi säiliörakenne ja parempi tuotepuhtaus. 
Tarpeen mukaan asennetaan joko sähköiset tai hydrauliset 
pumppulaitteet. Kaksoispumppujärjestelmällä pumput voidaan 
kytkeä joko sarjaan korkeamman purkupaineen saavuttamiseksi, 
tai rinnan, jolloin saadaan suurempi tuotto, mutta vastaavasti 
matalampi paine.

Meiltä löydä parhaat ratkaisut myös elintarvike-, jauhe- ja lasinkuljetukseen!
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Huolto ja jälkimarkkinointi – nopeasti yhdestä paikasta
Eurotank Oy:ltä saat laadukasta ja välitöntä huoltopalvelua. 
Valmistajana tarjoamme parasta mahdollista tietotaitoa. Huolto-
ohjelmaamme kuuluvat pikahuollot, mittarin ja säiliön vakauskokeet, 
viivemittaukset sekä määräaikaistarkastukset (painekoe). Lisäksi 
teemme myös vaativampia putkistonmuutos- ja alustanvaihtotöitä.

Varmaa varaosapalvelua
Eurotank Oy:stä saat varmaa varaosapalvelua sekä automatiikan ja 
pneumatiikan erityisosaamista. Varastomme kattaa laajan valikoi-

man varaosia ja varusteita säiliöajoneuvoihin. Yleisimmät varaosat, 
kuten tankkausvarusteet, löytyvät suoraan hyllystä. Lisäksi välitäm-
me muun muassa pumppuja, mittareita sekä letkuasennelmia liitti-
mineen lyhyellä toimitusajalla kilpailukykyiseen hintaan. Meiltä löydät 
myös yleisimmät varaosat käytössä oleviin erikoiskomponentteihin. 
Lisäksi varastoimme runsaasti erilaisia sähköosia, kuten valoja, 
liittimiä ja katkasijoita - myös ATEX- hyväksyttyinä. Tarjoamme myös 
laajan valikoiman pneumatiikkaventtiileitä ja -liittimiä.



Kuvissa olevat vakio- ja lisävarusteet ovat 
markkinakohtaisia ja vaihtelevat eri maiden 
välillä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Tervetuloa varmaan kyytiin!

Eurotank Oy 
Hiekkatie 10, 36220 Kangasala

Puh. 0207 421 090 
Faksi 03 357 9830

www.eurotank.fi
info@eurotank.fi

Rainer Vänni
Toimitusjohtaja 
Puh. 0400 634 665

Bjarne Norrgård
Myyntipäällikkö, Ruotsi
Puh. 040 702 5109

Antti Vainio
Laatupäällikkö
Puh. 040 724 5643

Henrik Joki
Myyntipäällikkö, Suomi
Puh. 040 581 1598

Vladimir Erti
Myyntipäällikkö, 
Baltia ja Venäjä
Puh. 040 514 6764

Lasse Keskinen
Suunnittelija
Puh. 040 501 7096

Hannu Vänni
Työnjohtaja
Puh. 040 567 7577

Basil Sallomy
Ostopäällikkö 
Puh. 040 514 6796

Petri Penttilä
Varastonhoitaja
Puh. 040 528 4522

Harriet Penttilä
Toimistopäällikkö
Puh. 040 588 2602


