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Ei nõua Eraldi adr luba 

vastavalt konvEntsioonilE

lisas a toodud 1.1.3.1c tEkstilE

Rapido 6 sobib väiksemateks tankimisteks 
- Rapido 6 teeb väiksemad tankimised kiireks ja turvaliseks, mootorsae, 
  trimmerite, niidukite, rollerite ja teiste majapidamises olevate masinate  
 tankimiseks.
- Avades õhuventiili valgub kütus 
 tangitavasse paaki
- Tugev ja vastupidav plastik muudavad kanistri
 väga vastupidavaks
- Läbipaistev materjal võimaldab lihtsalt märgata
 kanistri tühjenemist ning tänu suurele täiteavale on
 seda kerge täita
- Kanistri mahutavus 6 liitrit
- Mõõdud 440x140x270 mm
- Kaal 1,1 Kg
- Hind: 45 € (sisaldab käibemaksu)

Kütuse kanistrid

- UN transport mahuti bensiinile ja diislile
- Polüeteen (HDPE)
- Mahutavus 53 L
- Mugav käepide ja rattad
- Tankimispüstol / käsipump 7,5 L/min
- 3 m voolik
- Saab hoida püsti või pikali asendis
- Mõõdud: 870x420x330 mm
- Kaal 9 kg
- Hind: 288 € (sisaldab käibemaksu)

- Vastupidav plastik kanister (polüeteen HDPE)
- Mahutavus 25 L
- Mõeldud kütuse transpordiks
- Suur ja mugav käepide
- Tankimispüstol / käsipump 7,5 L/min
- 1,5 m voolik
- Sobib bensiilile ja diislile
- Mõõdud: 360x240x430 mm
- Kaal 2,1 kg
- Hind: 104 € (sisaldab käibemaksu)

Flow n’ Go Bensiini kanister 25 L (koos tankimispüstoliga)

Flow n’ Go 53 L transportmahuti 
(koos tankimispumbaga)



Digitaalne mõõdik 
K24D

Ei nõuta Eraldi adr luba

vastavalt konvEntsioonilE

lisas a toodud 1.1.3.1c tEkstilE

vastab un/adr nõuEtElE

- Tugevast plastikust (HDPE) mahuti
- Patenteeritud mudel ja ainulaadne lahendus kogu maailmas
- HORN-käsipump 25 L/min
- 2,7 m voolik, manuaal püstol, surveklapp, kraan
- Sobib ka diislile
- Easy PE 120 L mõõdud: 800x600x450 mm, kaal: 23 kg
- Easy PE 190 L mõõdud: 800x600x590 mm, kaal: 25 kg

Lisana saadaval:
- Digitaalne mõõdik K24D
- Kaas
- Elektrimootor 12/24 V
- Pikemad voolikud
- Automaatpüstol
- Easy PE 120 L Hind:  935 € (lisandub käibemaks)
- Easy PE 190 L Hind:  1185 € (lisandub käibemaks)

- Bensiinide või diisel kütuste transpordiks väiksematele
 masinatele või paatidele
- Saadaval täisvarustuses
- Käsipump 25 L/min
- 1,5 voolik
- 3 mm terasest ja värvitud korpusega
- Lukustatav pumbakapp
- Tuulutus- ja hoolduventiil
- Easy PE 90 L mõõdud: 800x400x700 mm, kaal: 55 kg
- Easy PE 200 L mõõdud: 800x600x950 mm, kaal: 77 kg
- Easy PE 90 Hind: 1135 € (lisandub käibemaks)
- Easy PE 200 Hind: 1885 € (lisandub käibemaks)

- Bensiinide transpordiks, ladustamiseks sise ja välitingimustes
- 2 x 3mm topeltseinaga tsingitud terasest korpus
- Võimalik tellida koos või ilma pumbakapita
- Avad tõstuki piikidele ja tõsteaasad
- Mõõdud (PxLxK) ja kaal koos pumbakapiga
 400 L 960x960x1460 mm, 229 kg
 600 L 960x960x1770 mm, 271 kg
 980 L 1210x1210x1810 mm, 318 kg
- Võimalik tellida erinevate pumpadega
 Käsipump 40 L/min, manuaalne püstol, 4 meetrit voolik
 12V 50 L/min, automaatne püstol, 4 meetrit voolik
 24V 50 L/min, automaatne püstol, 4 meetrit voolik
 230V 50 L/min, automaatne püstol, 4 meetrit voolik
- Võimalik tellida digitaalne mõõdik tangitava kütuse mõõtmiseks
- Kõik pumbad, voolikud, püstolid jne on  mõeldud kasutamiseks
 kergestisüttivatele materjalidele (EX)
- ADR ülevaatus nõutav iga 2½ aasta järel (ADR 6.5.4.4.1. b)
- Hinnad alates:
 400 L 3535 € (lisandub käibemaks)
 600 L 3585 € (lisandub käibemaks)
 980 L 3895 € (lisandub käibemaks)

Bensiini transportmahutid
KS-Mobil Easy PE 120 L ja 190 L

KS-Mobil Easy PE 90 L ja 200 L

KS-Mobil 400 - 980 L
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Diiselkütuste transportmahutid

- Diisli ja kütteõlide transpordiks väiksematele traktoritele,  
 tõstukitele, masinatele ehitusel, paatidele, kütteseadmetele jne
- Täisvarustuses ja valmis koheseks kasutamiseks!
- Mõõdud: 800x600x450 mm, kaal 22 kg
- Saadaval:
 Käsipumbaga 25 L/min, 2,7 meetrit voolik, manuaal püstol
 12V pumbaga 25 L/min, 4 meetrit vooli, automaat püstol
 Saadaval kaanega või ilma
 Digitaalse tangitava kütusekoguse mõõdikuga
- Hind: 580 € (lisandub käibemaks)

- Diisli ja kütteõlide transpordiks väiksematele traktoritele,  
 tõstukitele, masinatele ehitusel, paatidele, kütteseadmetele,  
 metsatöömasinatele jne
- Täisvarustuses ja valmis koheseks kasutamiseks
- Võimalik paigaldada eraldi lukustatavasse transpordtkasti
 CEM box 400 L (1200x790x750 mm, kaal 35 kg)
- Mahuti mõõdud on 800x600x590 mm, kaal 25 kg
- Saadaval kaanega või ilma
- Saadaval 12/24/230V pumbaga
- Hind: 620 €
 Kaanega mudel: 755 €
 CEM box: 120 €
 Digitaalne mõõdik K24 €
 (Hindadele lisandub käibemaks) 

- Diisli ja kütteõlide transpordiks väiksematele traktoritele,   
 tõstukitele, masinatele ehitusel, paatidele, kütteseadmetele,   
 metsatöömasinatele jne
- Täisvarustuses ja valmis koheseks kasutamiseks
- Saadaval ka imemisvarustusega (traktoril või masinal on oma   
 pump), ¾ kiirühendusega, põhjaklapiga
- Saadaval lukustatava kaanega või ilma
- Mõõdud on 1160x760x730 mm, kaal 50 kg
- Saadaval 12/24/230V pumbaga
- Hind: alates 850 € kuni 1190 €, olenevalt varustusest    
 (lisandub käibemaks) 

DT-Mobil Easy 125 L

DT-Mobil Easy 200 L

DT-Mobil Easy 430 L



Diiselkütuste transportmahutid

- Täisvarustuses ja valmis koheseks kasutamiseks
- Vastab täielikult UN/ADR nõuetele
- Saadaval lukustatava kaanega või ilma
- Saadaval imemisvarustusega (¾ kiirühendusega imuvoolik,  
 põhjaklapp)
- Saadaval 12/24/230V pumbaga
- Võimalik paugaldada digitaalne kütusekoguse mõõdik või  
 manuaalne mõõdik
- Mõõdud on 1160x800x1070 mm, kaal 48-66 kg
- Hind: alates 1300 € kuni 1490 €, olenevalt varustusest   
 (lisandub käibemaks) 

- Topeltseinaga mahuti transpodriks ja ladustamiseks
- Plastikust mahuti, mis on kaetud galvaniseeritud plekiga
- 12V pump 30 L/min, 4 meetrit voolik, automaatne püstol,
 lukustatav kaas, 4 meetrit elektrikaabel, tõsteaasad,   
 kuumtsingitud terasest raam
- Vastab ladustamis- ja transpordinõuetele
- Mõõdud on 1280x790x890 mm, kaal 89 kg
- Hind: alates 735 € kuni 1325 €, olenevalt varustusest   
 (lisandub käibemaks)

- 340 L ja 1000 L mudelile on saadaval tugevam metallist  
 alusraam
- 340 L ja 1000 L mudelile on võimalik paigaldada 
 lukustatav kaas
- Kõikidel mahutitele on võimalik paigaldada erinevaid   
 pumpasid (käsipump/12V/24V/230V)
- UN/ADR nõuetele ja ilma pumbata saab neid kasutada ka
 transpordimahutitena
- Multi-Tank 340 L alates 735 € (lisandub käibemaks)
 Multi-Tank 400 L alates 765 € (lisandub käibemaks)
 Multi-Tank 750 L alates 915 € (lisandub käibemaks)
 Multi-Tank 1000 L alates 1055 € (lisandub käibemaks)
 Multi-Tank 1500 L alates 1700 € (lisandub käibemaks)

DT-Mobil Easy 600 L

DT-Mobil Multi 340 L

Multi-Tank mahutid

uudistoodE !
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Diiselkütuste transportmahutid

- Truck  Master 900 on plastikust transportmahuti diislitele ja õlidele
- Mahuti vastab UN/ADR nõuetele
- Mahuti on valmis koheseks kasutamiseks!
- 2” täiteava
- 12V/24V pump (40 L/min), 6 meetrit elektrikaabel, 4m ¾ voolik,
 automaatne püstol, kütusekoguse näidik, lukustatav kaas, LED valgusti
- 4x tõsteaasad (metallist)
- Mõõdud on 1400x1000x1210 mm, kaal 95 kg
- Hind: alates 2220 € (lisandub käibemaks)

* Lisana võimalik tellida digitaalne kütusemõõdik

- Terasest topelt seintega mahutid diisel kütuste transpordiks ja   
 ladustamiseks väli- ja sisetingimustes
- Mahutid vastavad UN/ADR nõuetele
- 4x tõsteaasad ja avad tõstuki piikidele
- Mahutitel on 3” täiteava
- GP! HP 100 käsipump (45L/min), 3m 1” voolik, manuaal püstol
- Lisana võimalik tellida 12V/24V pump (45L/min) või 
 (85L/min), automaat püstol, Cam-lock ühendused
- 250L mõõdud: 720x970x940 mm, kaal 160 kg. 
 Hind: alates 1430+20% €
- 500L mõõdud: 720x970x1350 mm, kaal 232 kg. 
 Hind: alates 1815+20% €
- 900L mõõdud: 1000x1200x1370 mm, kaal 325 kg. 
 Hind: alates 2115+20% €

- Eriti tugevad topeltseinaga terasest mahutid kütuse transpordiks,  
 ladustamiseks sise- ja välitingimustes
- Lukustatav integreeritud pumbakapp
- 3 erinevat mõõtu 1000 L, 2000 L, 3000 L
- Komplektis on käsipump, surveklapp ja kogusenäidik
- Lisana võimalik tellida elektriline pump 12V/24V/230V, automaat- 
 püstol, Cam-lock ühendus, erineva pikkusega voolikuid,  
 digitaalne kogusemõõdik
- 1000L mõõdud: 1260x1260x1310 mm, kaal 470 kg.  
 Hind: 2990+20% €
- 2000L mõõdud: 2320x1260x1310 mm, kaal 725 kg.  
 Hind: 3625+20% €
- 3000L mõõdud: 2320x1600x1310 mm, kaal 860 kg.  
 Hind: 4350+20% €

Truck Master 900

Fuel Cube 250L, 500L, 900L

GT-mahutid 1000-3000L

vastab un/adr nõuEtElE

diisli ja küttEõlidE

transportimisEl



Diisli ja kütteõli ladustamismahutid

- Topeltseinaga alus vanniga mahuti
- Komplektis 230V 30 L/min pump, võimalik vahetada 12/24V pump
- 6 meetrit ¾ voolik 
- Automaatpüstol
- 4 meetrit elektrikaabel
- Kütusekoguse näidik 
- Mõõdud: 1280x770x1420 mm, kaal 89 kg  
- Sobib kasutamiseks tanklana või kütusepaagina
- Hind: 995+20% €

- Tugevad plastikust mahutid 100% korrosioonivabad
- Ei tekita kondentsvett
- 230V pumbaga 56 L/min või 72 L/min
-  Pumbakapp / varjualune
- Ilmastikukindel
- 1200L, 56 L/min, 4 meetrit voolik, automaatpüstol.  
 Mõõdud: 1900x1240x1790 mm.  
 Hind: 2715+20% €
- 2500L, 56 L/min, 4 meetrit voolik, automaatpüstol.  
 Mõõdud: 2460x1460x1850 mm.  
 Hind: 3275+20% €
- 3500L, 72 L/min, 6 meetrit voolik, automaatpüstol.  
 Mõõdud: 2850x2200x1960 mm.  
 Hind: 4450+20% €
- 5000L, 72 L/min, 6 meetrit voolik, automaatpüstol.  
 Mõõdud: 2850x2230x2340 mm.  
 Hind: 5250+20% €
- 9000L, 72 L/min, 6 meetrit voolik, automaatpüstol.  
 Mõõdud: 3280x2480x2950 mm.  
 Hind: 8900+20% €

 Kõiki mahuteid võimalik tellida ilma pumbata 
 (-500 €)

UNI TANK 1000 tanklasüsteem
sise- või välitingimustesse

TITAN - diisli ja kütteõli 
ladustamismahutid  

FUEL MASTER - tanklad / farmide mahutid
1200/2500/3500/5000/9000 L
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ADBLUE transportmahutid ja tankimissüsteemid

- AdBlue transpordiks, ladustamiseks. Tanklaks  
 mõeldud mahuti. Sobib hästi metsatöömasinatele,  
 põllumajandusmasinatele, ehitusmasinatele ja  
 transportettevõtetele jne.
- Täisvarustuses, valmis koheseks kasutamiseks
- Saadaval spetsiaalselt AdBlue jaoks valmistatud 12V  
 või 24V pumbaga ja automaat püstoliga.
- Lisadena võimalik tellida mahutitele kaas,    
 soojustatud või soojustamata transportkast,  
 talvepakett, digitaalne koguse mõõdik
- BLUE 125L Hind: 1250+20% €
- BLUE 200L Hind: 1395+20% €
- BLUE 430L Hind: 1795+20% €
-  Talvepakett BLUE 200L 495+20% €
 (Soojustatud CemBox 400L)

Vastavalt transpordinõuetele võib väikses koguses transportida diiselkütuseid kuni 1000L ja bensiine kuni 333L selleks ettenähtud 
mahutites, mis vastavad ADR/UN nõuetele. ADR 1.1.3.1c tähis vabastab alla 450L mahutid UN-tähistusest ja ADR nõuetest.

BLUE - 125L, 200L, 430L

TRANSPORT- JA 
TÖÖRIISTAKASTID

ALUSVANNID 
ERINEVATELE 
MAHUTITELE

ABG Ehitusgrupp OÜ
Reg. kood: 11023837
Andrese 1, Järveküla küla Rae vald 75301 Harjumaa
Gsm +372 5159 855
Fax: +372 6376 150
www.abehitus.ee


