
Energy Storage Solutions

światowy lider
wysokiej jakości rozwiązań do 
przechowywania i dystrybucji 

oleju napędowego
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energy Storage Solutions
Marka Kingspan Titan, oferuje szeroki wachlarz innowacyjnych 
rozwiązań w dziedzinie efektywnego zarządzania zasobami energii. 
Misją firmy Kingspan Environmental jest ochrona i zachowanie 
naturalnych zasobów środowiska poprzez dostarczenie bezpiecznych, 
zgodnych z obowiązującymi normami rozwiązań w zakresie 
przechowywania substancji niebezpiecznych i szkodliwych. 
Niezawodne rozwiązania Kingspan Titan nie tylko wpływają na rozwój 
prowadzonej działalności, ale także gwarantują bezpieczeństwo 
i wygodę eksploatacji produktu.

Kingspan Environmental działa w ponad 85 krajach na całym świecie, 
oferując szeroko rozwiniętą sieć globalnej dystrybucji, wspieraną 
przez doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel zapewniający 
kompleksowe i profesjonalne wsparcie przez cały okres eksploatacji 
produktu.

Kingspan titan
Od ponad 40 lat Kingspan Titan projektuje i wdraża innowacyjne 
rozwiązania w zakresie bezpiecznego magazynowania i dystrybucji 
oleju napędowego, opałowego oraz wielu innych substancji. 
Kingspan Environmental jest pionierem zmian w zakresie przyjaznych 
dla środowiska, dwupłaszczowych zbiorników do przechowywania 
substancji płynnych. Bogate doświadczenie i najwyższej jakości surowce 
wykorzystywane do produkcji pozwalają firmie utrzymywać pozycję 
lidera, a także wyznaczać światowe trendy.

Produkty Kingspan Titan powstają z wysokiej klasy, atestowanej stali 
lub tworzyw sztucznych i są dostępne w wielu objętościach, od 200 
do 100 000 litrów. Rozwiązania marki Kingspan Titan znajdują 
zastosowanie w rolnictwie, transporcie drogowym, górnictwie czy 
budownictwie.

INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA 

TEL. 537 009 001 e-mail:maro.sm@op.pl



Kingspan titaN truckMaster®
Mobilne zbiorniki TruckMaster® to jedne z najbardziej profesjonalnych, niezawodnych
i solidnych przenośnych urządzeń przeznaczonych do transportu, przechowywania
i dystrybucji oleju napędowego. Urządzenia TruckMaster® idealnie sprawdzają się 
w przemyśle rolniczym, budowlanym czy leśnym.

Wyrób dostępny jest w czterech pojemnościach od 200 do 900 litrów.
Specjalna konstrukcja zbiornika oraz wykorzystywany do produkcji wysokiej
jakości polietylen powoduje, że zbiorniki wykazują dużą odporność na uszkodzenia
mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.
Kingspan Titan TruckMaster® wyróżnia: wysoka jakość, wytrzymałość i funkcjonalność.

wymogi adr
Urządzenia o pojemności 430 i 900 litrów są zgodne z wymogami Umowy Europejskiej
(ADR), dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Zbiorniki TruckMaster® o pojemności poniżej 300 litrów mogą być wykorzystywane  
do transportu oleju napędowego na podstawie umowy ADR punkt 1.1.3.1 c.

Produkt jest objęty gwarancją na szczelność i gwarancją na wyposażenie.
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JaKośĆ
›  lider w zakresie produkcji 

wysokiej klasy zbiorników  
do transportu, przechowywania  
i dystrybucji oleju napędowego. 
Kingspan titan truckMaster® 
to gwarancja jakości i zaufania 
popartego  wieloletnim 
doświadczeniem. 

Zwrot 
Z iNweStyCJi
› Zbiorniki TruckMaster® 

umożliwiają szybką 
i bezpieczną dostawę oleju 
napędowego w dowolne 
miejsce. Urządzenie pozwala 
uniknąć przestoju sprzętów 
podczas pracy spowodowanych 
koniecznością dojazdu do stacji 
paliw.  

BeZPieCZNy 
traNSPort 
› Gwarancja bezpiecznego 

transportu oleju napędowego 
w przystosowanych do tego 
zbiornikach. 

* dotyczy wybranych modeli

wySyŁKa
w CiĄGU

w dowolNe
MieJSCe

w eUroPie
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TruckMaster®

KINGSPAN TITAN
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
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KINGSPAN TITAN
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

LIDER
ZMIAN

Korzyści użytkowania produktu

taNKowaNie w dowolNyM 
MieJSCU 
Funkcjonalność i efektywność urządzenia, umożliwia 
dostarczanie oleju napędowego do miejsc,  
w których tankowanie ze zbiorników stacjonarnych 
byłoby niemożliwe np. nierówny i nieutwardzony 
teren, place budowy, itd. 

NaJważNieJSZe Zalety 
KoNStrUKCyJNe 
Specjalnie wymodelowane dno zbiorników umożliwia 
ich przemieszczanie za pomocą wózka widłowego. 
Ponadto zbiorniki TruckMaster® o pojemności
430 i 900 litrów są wyposażone w uchwyty służące
do podnoszenia produktu np. dźwigiem.
Unikalna, wewnętrzna konstrukcja zbiornika 
zapobiega nadmiernym ruchom cieczy
gwarantując jej bezpieczny transport. 
Zamykana pokrywa zabezpiecza wyposażenie 
produktu m.in. przed bezpośrednim działaniem 
czynników zewnętrzych.

NieZawodNośĆ
Zbiorniki TruckMaster® są objęte 5 letnią gwaranc-
ją na płaszcz i 2 letnią gwarancją na wyposażenie. 
Kingspan Environmental zapewnia sprawny serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny przez cały okres 
użytkowania produktu.

eFeKtywNe KoSZty traNSPortU
Innowacyjny kształt zbiorników TruckMaster®  
o pojemności 200 i 300 litrów wpływa na redukcję 
kosztów logistycznych i transportowych.

oChroNa środowiSKa
Akcesoria umieszczone są w specjalnie zaprojek-
towanej wnęce zapobiegającej wyciekowi oleju  
na zewnątrz zbiornika w przypadku jego  
nieumyślnego rozlania lub przelania podczas 
napełniania TruckMastera®.
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PojeMNoścI I WYMIARY PRoDUKTÓW

Energy Storage Solutions
 5 year

GUaraNtee
For total

PeaCe oF MiNd

tM 200
NowośĆ
00700**

tM 300
NowośĆ
00700**

tM 200
oTM00200DG*

tM 430
oTM00430DG*

tM 900
oTM00900DG*

 *  Końcówka kodu jest uzależniona od wyposażenia produktu.

TruckMaster®

PoJeMNośĆ dŁUGośĆ SZeroKośĆ wySoKośĆ

300 l 600 mm 800 mm 890 mm

PoJeMNośĆ dŁUGośĆ SZeroKośĆ wySoKośĆ

200 l 1180 mm 860 mm 500 mm

PoJeMNośĆ dŁUGośĆ SZeroKośĆ wySoKośĆ

900 l 1410 mm 1050 mm 1210 mm

PoJeMNośĆ dŁUGośĆ SZeroKośĆ wySoKośĆ

430 l 1180 mm 860 mm 910 mm

PoJeMNośĆ dŁUGośĆ SZeroKośĆ wySoKośĆ

200 l 600 mm 800 mm 620 mm

5 lat
GwaraNCJi 

NAjWYżSZA jAKość 
I beZPIecZeńSTWo
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oPiS / PoJeMNośĆ Nowy
tM200

Nowy 
tM300 tM200 tM430 tM900

Pływakowy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku • •

Przewód ssawny 1” z filtrem siatkowym

Zawór odcinający na przewodzie ssącym • •

Pompa 12 V Dc o wydajności maks. 50 l/min • • • • •

6-metrowy kabel zasilający z zaciskami • • • • •

Przewód dystrybucyjny o długości 4 m • • •

Przewód dystrybucyjny o długości 3,7 m • •

Nalewak automatyczny • • • • •

odpowietrznik o konstrukcji zapobiegającej wylewaniu się cieczy podczas transportu • • • • •

Pokrywa zamykana na klucz • • •

Pokrywa z możliwością dodatkowego zabezpieczania (kłódka)

Pokrywa z siłownikami pneumatycznymi

4 metalowe szekle do bezpiecznego podnoszenia.  • •

Lampa akumulatorowa LeD  • •

Pompa 24 V Dc o wydajności maks. 50 l/min     

Pompa 12/24 V Dc o wydajności maks. 70/35 l/min   

Pompy 12 V lub 24 V Dc o wydajności maks. 85 l/min   

Pompa 230 V Ac o wydajności maks. 56 l/min   

Przepływomierz cyfrowy o maks. dokładności +/- 1%, zamocowany przy nalewaku     

Przepływomierz cyfrowy o maks. dokładności +/- 1%, zamocowany przy wyjściu pompy  

Kod produktu* 00700** 00700** oTM00200DG/* oTM00430DG/* oTM00900DG/*
 
 *  Końcówka kodu jest uzależniona od wyposażenia produktu.
     Wyposażenie standardowe.
 Wyposażenie opcjonalne.

SPeCyFiKaCJa ProdUKtÓw

Energy Storage Solutions
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TruckMaster® 300 l TruckMaster® 430 l

1. Zbiornik jednopłaszczowy 
2. Pompa
3. Nalewak automatyczny

wyposażenie zbiorników:

4. Odpowietrznik
5. Wąż dystrybucyjny
6. Pokrywa zamykana na klucz*

7. Metalowe szekle
8. 4” właz rewizyjny
9. Króciec napełniający
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 *  Pokrywa zamykana na klucz (TM430l i TM900l);   
     istnieje możliwość założenia kłódki (opcja dodatkowa).


