
Vanuit opdrachtgevers komt regelmatig de vraag om een 

tijdelijke opslagvoorziening te leveren voor (vloei)stoffen. 

REYM heeft voor het invullen van deze vraag een uitgebreid 

scala aan containerbakken en tanks. Vanwege de toene-

mende vraag beschikt REYM nu ook over een aantal mobiele 

opslagtanks. De nieuwe opslagtanks worden REYMtainers 

genoemd. Dit zijn trailers met een tankinhoud van maar 

liefst 85 m3, wat bijna drie keer zoveel is als een normale 

tankoplegger. De REYMtainers zijn gebouwd binnen de 

maximale transportafmetingen, er hoeft dus geen speciaal 

transport te worden geregeld.

Door het toepassen van een speciale coating aan de bin-

nenzijde van de tank zijn ze geschikt voor de opslag van de 

meest voorkomende stoffen.

REYMtainer

Voor het transport over de openbare weg is de container 

voorzien van een hefbare achteras, die door twee pneuma-

tisch bediende luchtbalgen in positie gebracht kan worden. 

Uiteraard zijn de tanks voorzien van alle noodzakelijke 

veiligheidsvoorzieningen, omdat veilig werken bij REYM 

bovenaan staat. Zo is het dak van de container rondom 

voorzien van leuningwerk. De veiligheid bij de bediening van 

de daar gesitueerde aansluitingen wordt zo gewaarborgd. 

Direct achter de achteras bevinden zich twee materiaalboxen 

en een slede waarin een lekbak opgeslagen kan worden. De 

REYMtainer beschikt over een niveaumelder om overvulling 

te voorkomen.

Bij de ontwikkeling van de REYMtainer is rekening gehou-

den met de veiligheid van de overige weggebruikers. 

REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van 
industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze 
missie ‘Industrial Services our concern’ en gedreven door onze kernwaarden.



De beide  zijkanten van de container zijn voorzien van 

veiligheidsplaten ter bescherming van fietsers en andere 

verkeersdeelnemers. De container is rondom voorzien van  

de voorgeschreven verlichting en reflectiematerialen.

De verhuur van de REYMtainers wordt verzorgd vanuit al 

onze vestigingen. Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen met het hoofdkantoor op nummer 033   455 88 90.

Enkele technische gegevens van de REYMtainer

Afmetingen REYMtainer

• Lengte: 13.000 mm

• Breedte: 2540 mm

• Hoogte: 3960 mm

 Druk en temperatuur

• Overdrukventiel is ingesteld op: 69 mbar overdruk

• 1,7 mbar vacuüm

•  Max. temperatuur van opgeslagen stof: 50 graden 

Celsius

Gewichten en inhouden

• Totaalgewicht bedrijfsklaar: 14.480 kg

• Max. toelaatbaar gewicht: 22.000 kg

• Max. toelaatbaar gewicht op king pin: 13.000 kg

• Max. toelaatbaar gewicht op achteras: 10.000 kg

• Tank inhoud: 86.000 liter

•  Max. toelaatbaar soortelijk gewicht lading:  

1300 kg/m3

Coating

•  Buitenzijde: 2 componenten laksysteem op basis  

van polyester

•  Binnenzijde: Epoxyfenol coating, bestand tegen  

chemicaliën en koolwaterstoffen.

Nadere informatie over de bestendigheid tegen 

bepaalde chemicaliën is op aanvraag beschikbaar.

Mocht u nadere informatie 
wensen, dan kunt u contact 
opnemen met één van de 
REYM-vestigingen in uw 
regio.
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