
NOWOCZESNE ROZWI ZANIA
DLA ROLNICTWA



WYPOSA ENIE
STANDARDOWE

dystrybutor z dwufunkcyjnym licznikiem
paliwa i pomp  o:
- wydajno ci max. 60 l/min.
- zasilaniu 230 V lub 24 V lub 12 V
przep ywomierz analogowy z dwufunkcyjnym
w wietlaczem z mo liw ci  kalibracji

 4 m, nalewak z automatycznym
zaworem odcinaj cym
wsk nik poziomu
skrzynka chroni ca dystrybutor przed dost pem
osób niepowo anych oraz przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi

jest cz ci mi dzynarodowego koncernu Kingspan. Bogata oferta rmy
Titan Eko wyznacza standardy w zakresie bezpiecznego sk adowania i wewn trznej dys-
trybucji m.in. oleju nap dowego, biopaliw, AdBlue®, a tak e magazynowania substancji
chemicznych, wody deszczowej i spo ywczej czy artyk ów ywno ciowych.

Wieloletnia obecno Titan Eko na konkurencyjnym rynku oraz regularne badania tren-
dów kszta tuj cych si  w ró nych sektorach gospodarki, wp ywaj  na wysok  jako , no-
woczesny design produktów oraz ci e poszerzanie oferty.

agritank
URZ DZENIA NA OLEJ NAP DOWY
Z UK ADEM DYSTRYBUCYJNYM

BEZPIECZE STWO
Umo liwia przechowywanie paliwa
na zewn trz, w bezpiecznej odleg ci
od budynków. Wyposa enie standardowe
zapewnia bezpiecze stwo i funkcjonalno . Tabela wymiarowa zbiorników agritank

TRANSPORT
Posiadanie zbiornika eliminuje konieczno

Kod produktu Pojemno
[l]

D ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
[m]

tankowania na stacji paliw lub dowo enia paliwa. OAT00600DG/AF 600 1,23 0,72 1,04

TRWA
Ca kowita odporno  na zmienne warunki
atmosferyczne, dzi ki zastosowaniu najw szej
jak ci polietylenu i nowoczesnej technologii
produkcji. Sprawdzona konstrukcja gwarantuje
at  i bezpieczn  eksploatacj . Odporno
na uszkodzenia mechaniczne dzi ki sztywnej,
wzmocnionej konstrukcji p aszcza zbiornika.
Nie wymaga szczególnych zabiegów
konserwacyjnych. atwa instalacja zbiornika.
Odporno  na promieniowanie s oneczne
dzi ki zastosowaniu stabilizacji UV.

* Gwarancja dotyczy wyrobu u ywanego w sposób zgodny
   z zaleceniami producenta. Gwarancja na wyposa enie zbiornika 1 rok

OAT01200DG/AF 1200 1,70 1,05 1,15

OAT01800DG/AF 1800 2,05 1,13 1,14

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

GWARANCJA*
Wszystkie zbiorniki obj te s  gwarancj  5 lat.

ESTETYKA
Estetyczny kszta t i kolor sprawiaj ,
e zbiorniki b  stanowi y

przyjemny element w twoim otoczeniu.

ODLEG A STACJA PALIW?



Firma jest europejskim liderem w zakresie stosowania technologii formowania obroto-
wego. Posiada najnowocze niejszy zak ad produkcyjny w Polsce oraz oddzia y w wielu
krajach Europy.

W celu uzyskania szczegó owych informacji o pe nej ofercie produktowej, zapraszamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej: www.orome.pl lub do skontaktowania si z
biurem OROME. WYPOSA ENIE

STANDARDOWE
pompa 12 V o wydajno ci max 40l/min.

URZ DZENIA DO PRZEWOZU
OLEJU NAP DOWEGO
Z DYSTRYBUTOREM PALIWA

 4 m, nalewak z automatycznym
zaworem odcinaj cym

wentylacja

pokrywa z zamkiem

zegarowy wsk nik poziomu

Tabela wymiarowa ur dz
do przewozu oleju nap dowego

Urz dzenie spe nia zalecenia
zawarte w Umowie
Mi dzynarodowej ADR, dotycz cej
przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych, certy kat numer
413/0/575.

Pojemno
[l]

D ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
[m]

430 1,17 0,81 0,90

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

Urz dzenie do przewozu oleju nap dowego
z uk adem dystrybucyjnym jest ur dzeniem
umo liwiaj cym przewóz paliwa
w dowolne miejsce.

Paliwo jest zawsze dost pne tam,
gdzie jest najbardziej potrzebne.

Mo liwo  transportu na
odpowiednich pojazdach samochodowych.

Urz dzenie posiada pi cioletni  gwarancj .*

Wewn trz urz dzenia znajduje si  przegroda
zapobiegaj ca nadmiernym ruchom paliwa
podczas transportu. Brak takiej przegrody
grozi by przewróceniem zbiornika,
a nawet pojazdu.

* Gwarancja dotyczy wyrobu u ywanego w sposób zgodny
   z zaleceniami producenta. Gwarancja na wyposa enie zbiornika 1 rok

...TO JU  NIE PROBLEM!

http://www.orome.pl


PALETY WYCHWYTUJ CE
POD BECZKI

Palety wychwytuj ce  s  zaprojektowane z m  o ochronie rodowiska
naturalnego przed zagro eniem sk enia sk adowanymi cieczami niebezpiecznymi.
Doskona e do wykorzystania przez rolników magazynuj cych pestycydy, b  inne
substancje chemiczne.

Tabela wymiarowa palet wychwytuj cych pod beczki

Produkt Kod produktu Pojemno
[l]

D ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
[m]

Paleta pod 1 beczk SDP00240OR/4D 55 0,758 0,758 0,150
Paleta pod 2 beczki SDP00240OR/2D 240 1,400 0,758 0,358
Paleta pod 4 beczki SDP00055OR/1D 240 1,400 1,400 0,250

Pod oga robocza pod 2 beczki SDW00215OR/4D 112 1,400 0,758 0,150
Pod oga robocza pod 4 beczki SDW00112OR/2D 215 1,400 1,400 0,150

Pokrywa na beczk SDC00001OR - rednica wewn. 0,57 0,075
Rampa SDK00001BK - 0,850 0,700 0,165

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

ZBIORNIKI
NA WOD  PITN

600 l 1200 l 5000 l

Zbiorniki na wod  spo ywcz  produkowane przez  r  posiadaj  atest
P stwowego Zak adu Higieny. Przeznaczone s  m.in. do magazynowania wody pitnej
przeznaczonej dla zwierz t hodowlanych. Zbiorniki s  produkowane ze specjalnego tworzywa,
które jest barwione naturalnie i tym samym nie wchodzi w reakcj  z przechowywan  wod .
Dost pne s  równie  zbiorniki o pojemno ciach: 200, 1800, 2500, 3500 litrów.

Tabela wymiarowa zbiorników na wod  pitn

Zbiornik Pojemno
[l]

D ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
[m]

H 600 600 1,23 0,72 1,04
H 1300 1200 1,70 1,05 1,15
V 5000 5000 rednica 2,01 2,20

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

OROME
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