TruckMaster®
900 litrów
Mobilne ur dzenie dozuj ce
do oleju nap dowego

jest cz ci mi dzynarodowego koncernu Kingspan. Bogata oferta OROME
wyznacza standardy w zakresie bezpiecznego sk adowania i wewn trznej dystrybucji m.in.
oleju nap dowego, biopaliw, AdBlue®, a tak e magazynowania substancji chemicznych, wody
deszczowej, spo ywczej czy artyku ów ywno ciowych. Wieloletnia obecno
OROME na
konkurencyjnym rynku oraz regularne badania trendów kszta tuj cych si w ró nych sektorach
gospodarki, wp ywaj na wysok jako , nowoczesny design produktów oraz ci e poszerzanie
oferty.

TruckMaster®
900 litrów

Firma jest europejskim liderem w zakresie stosowania technologii formowania obrotowego.
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.titan-eko.com lub skontaktowania si z
biurem OROME.
TruckMaster® to typoszereg wygodnych i prostych w eksploatacji, przeno nych urz dze
na olej nap dowy z dystrybutorem. Bezpieczny transport zbiornika zapewnia znajduj ca si
w jego wn trzu przegroda, która zapobiega nadmiernym ruchom paliwa podczas przewo enia.
Przem lana konstrukcja urz dzenia oraz wysoka jako polietylenu, z jakiego produkt jest
wykonany, gwarantuj odporno
na uderzenia mechaniczne oraz zmienne warunki
atmosferyczne. Zamykana na zamek pokrywa, chroni przed dost pem osób niepow anych.
TruckMaster® jest wyposa ony w dystrybutor paliwa oraz
o ugo ci 4 metrów,
co umo liwia atwe tankowanie innych pojazdów w dowolnym miejscu i czasie. Nowa pojemno zbiorników TruckMaster® - 900 litrów - zapewnia wi kszy zapas paliwa, a tym samym
pozwala unikn przestojów sprz tu podczas pracy, spowodowanych konieczno ci dojazdu
do stacji paliw.
Zbiornik spe nia zalecenia zawarte w Umowie Europejskiej (ADR) dotycz cej mi dzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Typoszereg TruckMaster® to idealne rozwi zanie do tankowania ci kiego sprz tu, tj. ci gników,
koparek, kombajnów, w miejscach ich wykorzystania.
Wszystkie produkty Titan Eko oferowane przez OROME posiadaj pi cioletni gwarancj , a
wyposa enie jeden rok.*
* Gwarancja obejmuje produkt u ytkowany zgodnie z instrukcj producenta.

Wyposa enie standardowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pompa 12 V o wydajno ci max 40 l/min.
4 m, nalewak z zaworem odcinaj cym
ssawny z ltrem siatkowym
króciec wlewowy 2’’ gwint zewn trzny
zawór odcinaj cy uk ad poboru, zlokalizowany przed pomp
ywakowy wska nik poziomu paliwa w zbiorniku
odpowietrznik o konstrukcji zapobiegaj cej wylewaniu paliwa podczas transportu
zamykana pokrywa z zamkiem, zabezpieczaj ca przed zmiennymi warunkami
pogodowymi oraz dost pem osób niepow anych
uchwyty na nalewak i kabel zasilaj cy pomp , u atwiaj ce utrzymanie por dku
na powierzchni u ytkowej produktu

Wyposa enie opcjonalne:
•
•
•

pompy 24V lub 230V (AC) o wydajno ci max. 56 l/min.
metalowe zaczepy boczne (do podnoszenia przy pomocy zawiesi)
przep ywomierz cyfrowy (dopuszczalne odchylenie pomiaru +/- 0,5%)

Typoszereg zbiorników TruckMaster®
Pojemno

(l)

Szerok

(m)

Wysok

(m)

ugo

(m)

Symbol

900*

1,0

1,2

1,4

TM 900

430*

0,81

0,9

1,17

TM 430

Wymiary produktów mog si ró nic w zakresie -/+1%
* pojemno

maksymalna (pojemno

u ytkowa 95% obj t ci maksymalnej)
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