
Slutna tankar

BAGA slutna tankar är tillverkade i glasfiber, ett material med hög styrka och närmast 
obegränsad livslängd. Klarar höga marktryck, tankens inlopp kan ligga upp till 2 m 
under marknivån. Slutna tankar används för avloppsvatten från hus och stugor utan 
anslutning till kommunalt avlopp. Tanken töms regelbundet med slamsugningsbil. 

Tanken är utformad för att vara lätt att slamtömma. Nedre delen  av tanken är kupad så 
att slammet kommer till centrum av tanken, rakt under locket vid slamtömning.

 Volym 3 - 12 m3 

 Större tankar på begäran. 
 Vi tillverkar tankar t.o.m 100 m3

 Tillverkade i glasfiber

 Lätt att slamtömma
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Glasfibertankar för avloppssystem 

Sluten tank

RSK nr. 562 2350 562 2365 561 6132 561 6135 561 6136 

Volym 3m3 5m3 6m3 9m3 12m3

Typ stående liggande liggande liggande liggande

Diameter 2000 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 2000 mm

Höjd 1750 mm 2350 mm 2350 mm 2350 mm 2746 mm 

Längd 2700 mm 3450 mm 4800 mm 4400 mm

VG in 1025 mm 1650 mm 1650 mm 1650 mm 2100 mm 

Tillbehör - RSK nr.

Förankringsduk 563 6124

Jordankare  563 6122 (4 st) 563 6122 (4 st) 563 6122 (6 st) 563 6122 (8 st)
Högnivålarm - Larmskåp med 
lampa & summer inkl. nivåvippa

563 2673 563 2673 563 2673 563 2673 563 2673

Högnivålarm med konduktiv givare 563 2672 563 2672 563 2672 563 2672 563 2672

(VG in mäts från tankens botten till inloppsrörets undersida)



Förankring

BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar lösnin-
gar inom vattenhantering. Vi har flera internationella patent 
och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och 
förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss 
med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett mil-
jöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder 
helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och 
ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. 
BAGA gör rent på riktigt.

I BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk  
(för 1–500 hushåll), vattenverk, vattenfilter, biomoduler,
 pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeav skiljare, 
slutna tankar och kemikalietankar. Vårt huvudkontor finns 
i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, 
Norrköping, Växjö, Umeå, Alingsås, Örebro, Stenungsund, 
Uddevalla, Västerås och Uppsala.

Förankring sluten tank 3m3

Förankringspaket RSK nr. 5636124 består av : två förank-
ringsdukar, bredd 1 m, längd 10 m, med förstärkt vävd 
geotextil med ett förstärkt hål Ø 600 mm för halsen på 
tanken. Förankringsdukarna har flera insydda förstärk-
ningsband som vardera klarar 1 tons draglast. Det gör att 
man på ett mycket enkelt sätt kan förankra en tank. 

Förankring med Jordankare
Tankar över 4m3 förankras med jordankare. Ett set består 
av 2 st. Ø 600 mm glasfiberlock med 1 st förankringsband 
8 m. Se monteringsanvisningar för antal förankringsset 
per tank.

Högnivålarm med 
nivåvippa
En nivåvippa styr larmenheten. 
Vid larmsignal avger BLS enheten 
både ljud och ljuslarm. 
Nätanslutning.

Högnivålarm med 
konduktiv givare
Larmet som arbetar konduktivt 
är avsett för avloppsvatten eller 
andra elektriskt ledande vätskor. 
Alarm ges när givarens båda 
elektroder omges av vätskan. 
Batteridrift.

www.baga.se

BAGA Water Technology 

Huvudkontor: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona  
Telefon: 0455-61 61 50 • E-post: info@baga.se
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