
FuelMaster®

Przeno ne ur dzenie dozuj ce
do oleju nap dowego o pojemno ci 9000 litrów.

ZWI KSZ SWOJE ZYSKI REDUKUJ C KOSZTY ZAKUPU PALIWA!!!



FuelMaster®
FuelMaster® przeznaczony jest m.in. dla:

Firm transportowych oraz kurierskich
Firm budowlanych
Producentów rolnych
Firm obs ugi budownictwa
Dzia ów logistyki – cywilnych oraz wojskowych
Za k a dów pro duk cyj nych, cen tral dys try bu cyj nych,
ma ga zy nów

FuelMaster® 9000 litrów
Ur dzenie Fu el Ma ster® jest prze zna czo ne do sk a do wa nia i we wn trz nej dys try bu cji ole ju na p  do-
we go. Zo sta za pro jek to wa ny i wy ko na ny, aby by mo  li wie trwa y, nie za wod ny i nie wy ma ga zbyt wie
lu za bie gów kon ser wa cyjnych w trak cie je go eks plo ata cji.

az rewizyjny
zbiornika

Zalety przeno nego ur dzenia dozuj cego
do oleju nap dowego FuelMaster®
Oferowane przez OROME:

Eli mi nu je ko niecz no tan ko wa nia na sta cji pa liw
lub do wo e nia pa li wa w ka ni strach
Umo  li wia prze cho wy wa nie pa li wa na ze wn trz,
w bez piec znej od le g o ci od bu dyn ków
Prosta obs uga gwa ran tu je a tw i bez piecz n
eks plo ata cj
Do sko na a ochro na przed prze cie kiem
i wy do sta wa niem si za pa chu ole ju na ze wn trz dzi  ki
za sto so wa niu dwup aszczowej konstrukcji
Od por no na uszko dze nia me cha nicz ne dzi  ki
sztyw nej, wzmoc nio nej kon struk cji asz cza zbiornika
we wn trz ne go i ze wn trz ne go
a tw utrzy ma nia czy sto ci i po r d ku w miej scu

tan  ko wa nia po jaz du
Wysoka od por no na eks tre mal nie ni skie i wy so kie
tem pe ra tu ry, dzi  ki za sto so wa niu naj wy szej ja ko ci
po li ety le nu i no wo cze snej technologii produkcji
Odporno na pro mie nio wa nie o necz ne oraz UV
Ochro na przed do st  pem osób nie po wo a nych, dzi  ki
za sto so wa niu za my ka nej nad bu do wy chro ni  cej
dys try bu tor i kró ciec wle wo wy
Es te tycz ny kszta t i ko lor – spra wi , e Fu el Ma ster®
nie  dzie sta no wi nie przy jem ne go ele men tu
w Two im oto cze niu
a tw trans por tu ur dzenia przy po mo cy

np. wóz ka wi d o we go lub wi gu
Trwa y – nie koroduje, nie gnije i nie blaknie
Nie wy ma ga szczególnych zabiegów kon ser wa cyjnych.
Bo ga te wy po sa e nie stan dar do we za pew nia j  ce
bez pie  cze  stwo i funk cjo nal no
Produkt posiada pozytywn  opini  p. po . i IO .,
oraz zatwierdzenie UDT

Przep ywomierz
z pomp

Wyposa enie standardowe:
Ur dzenie o dwupaszczowej konstrukcji i obj to ci 9000 litrów
Dystrybutor wyposa ony w pomp  elektryczn  (230V) o wydajno ci max. 72l/min
Prze p y wo mierz ana lo go wy z dwu funk cyj nym wy wie tla czem (ilo ca kowita i bie ca)
z mo  li wo ci ka li bra cji, o dok adno ci +/- 1%
Zamykana na klucz obudowa dystrybutora
Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wy wietlaczem (Watchman Plus)
ze zin te gro wa nym czuj ni kiem prze cie ku znajduj cym si pomi dzy aszczami
Czuj nik mak sy mal ne go po zio mu wspó  pra cu j  cy z in sta la cj cy ster ny roz a dun ko wej
Przewód dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem
Zamykany w az dost powy 16” w zbiorniku zewn trznym
Linia ss ca z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym
Spill Stop - mechanizm zabezpieczaj cy przed przelaniem podczas nape niania
Pokrywa rewizyjna o rednicy 140 mm w zbiorniku wewn trznym
Linia nape niaj ca z przy czem znajduj cym si  w obudowie dystrybutora
Odpowietrznik zbiornika
Przy cze uziemienia

Wyposa enie opcjonalne:
Przep ywomierz z w wietlaczem cyfrowym
Przep ywomierz legalizowany przez G ówny Ur d Miar - podaj cy
wart  i ilo  zatankowanego paliwa, z dok adno ci  +/- 0,5%
Opcja wielodost pu dla max. 50 u ytkowników - Multiuser
Zwijad o w a dystrybucyjnego
Sucho cze przy linii nape niaj cej

Produkty speniaj  wymogi BS EN ISO
9001:2000, nr FM 57348

Kod produktu Pojemno
[ l ]

ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
[m]

Gwarancja na zbiornik 10 lat, na wyposa enie 1 rok BFM09000DG/* 9000 3,285 2,48 2,95

Wymiary produktów mog  si  ró ni  w zakresie +/- 1%.

* K cówka kodu jest uzale niona od wyposa enia produktu,
   AF – licznik analogowy, DF – licznik cyfrowy, MU - Multiuser, ZP - z legalizacj  GUM

Dopuszcza si  r nice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach,
wynikaj ce ze specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mog  nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji
wyposa enia produktu prosimy o kontakt z biurem OROME.

OROME
Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06,    Fax +48 77 544 93 23
Website: www.orome.pl
e-mail: orome@orome.pl

http://www.orome.pl
mailto:orome@orome.pl

