
ZBIORNIK
NA ZU YTY OLEJ

Do zastosowania na stacjach benzynowych,
stacjach serwisowych, w zajezdniach,
warsztatach naprawczych i portach.

NAJWY SZEJ JAKO CI WYROBY
DLA OCHRONY RODOWISKA



Zalety zbiorników na olej zu yty
OROME:

Trw – zbior ni ki wy ko ny wa ne z naj w  szej
ja ko ci po li ety le nu. Sztywna konstrukcja stanowi
doskona e zabeczpieczenie przed uderzeniami
mechanicznymi.
Bez pie cze  stwo yt ko wa nia – dwup aszczowa
konstrukcja - zbiornik w zbiorniku - to doskona e
zabezpieczenie przed wyciekiem magazynowanej
substancji na zewn trz.
Pro sta in sta la cja – nie wy ma ga pod bu do wy, obu do wy,
wa nien wy chwy tu j  cych ani spe cjal nych pod  cze .
Gwa ran cja* – wszystkie zbiorniki firmy Titan Eko
posiadaj  dziesi cioletni  gwarancj , a wyposa enie
jeden rok. Gwarancja dotyczy produktu eksploatowa-
nego zgodnie z instrukcj  producenta.

Zbiorniki na zu yty olej
Zbior ni ki na zu y ty olej przeznaczone do gro ma dze nia ole jów prze pra co wa nych
w miej scach gdzie sta j si od pa da mi np. par kin gi sa mo cho do we, sta cje ser wi so we, za jezd-
nie, punk ty wy mia ny ole ju, przy sta nie e glar skie oraz por ty, stocz nie, wy sy pi ska mie ci.

Wyposa enie standardowe
króciec poboru oleju przystosowany do z cza
Camlock 2” (do bezpo redniego po czenia z cystern ),

200 l 600 l 1000 l 1200 l 2500 l

sygnalizator przecieku,

króciec do pod czenia czujnika poziomu,
Kod produktu Pojemno
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specjalny wlew z zamykan  pokry .

Wyposa enie opcjonalne
bezprzewodowy czujnik poziomu oleju z wy wietlaczem
Watchman Plus lub p ywakowy czujnik mechaniczny,
zawór odcinaj cy zabezpieczaj cy przed
przepe nieniem.

BWO00200DG 200 l 0,76 0,76 1,26

BWO00600DG 600 l 1,33 0,82 1,33

BWO01000DG 1000 l 2,20 0,73 1,55

BWO01300DG 1200 l 1,90 1,22 1,40

BWO02500DG 2500 l 2,46 1,43 1,60

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

Sygnalizator przecieku

Os ony Tidytop

Spe cjal ny wlew:
mie ci 20 litrów oleju, co
zapobiega rozlaniu oleju
metalowe sitko, które
zatrzymuje wi ksze
zanieczszczenia
zamykana pokrywa,
chroni ca przed dost pem
osób niepow anych.

Na sze os o ny to naj lep szy spo sób, by zmie ni stan dar- do
w 205 li tro w becz k me ta lo w w es te tycz ny po jem- nik
do se lek tyw nej zbiór ki od pa dów. Ide al nie na da je si t
dozbiór ki zu y tych fil trów sa mo cho do wych.

Dwudzielna budowa – umo liwia zdejmowanie
górnej cz ci pojemnika.
Monta  – podstawa mo e b  trwale
przytwierdzona do pod o a.
Pojemno  – przystosowana do standardowych 205
litrowych beczek.
Bezpiecze stwo – mo liw  zamontowania zamka
chroni cego przed dost pem osób niepow anych.
Kolorystyka – r norodna kolorystyka, um liwiaj ca
wyró nienie lub dopasowanie os on na tle otoczenia.

Zbiornik na olej zu yty i os ony na beczki Tidytop to kompleksowe rozwi zanie do
zbiórki olejów i ich opakowa .
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