
Duże pojemności,  
jeszcze większe możliwości
Zbiorniki do magazynowania 
nowozów płynnych,  
AdBlue® i wody

Zapewniamy rozwój
Twojego biznesu

kingspanenergymanagement.com
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Dostępne pojemności od 9 000 do 28 000 litrów

www.zbiornikimaro.pl
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10
LAT

* 5 lat gwarancji na zbiorniki o pojemności 9 000 i 15 000 l

Zbiornik stalowy ulega korozji 
wraz z upływem czasu

Sprzedaż Produkcja

Rozwój przez partnerstwo

Kingspan 

Grupa Kingspan jest dynamicznym, zróżnicowanym biznesem 
o globalnym zasięgu. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie 
wysokowydajnych rozwiązań w zakresie izolacji i przegród 
zewnętrznych. Poprawa wydajności budynków, metod budowy  
i ostatecznie życia ludzi – to napędza do działania nasze zespoły  
na całym świecie.

Działając w ponad 70 krajach, dostarczamy pionierskie rozwiązania 
technologiczne, projektowe oraz produkcyjne. Dysponujemy szeroko 
rozwiniętą siecią dystrybucji, której wsparcie zapewnia doświadczony 
i wykwalifikowany zespół gwarantujący kompleksową i profesjonalną 
opiekę Klienta (w tym: planowanie dostaw, doradztwo, wskazówki 

dotyczące instalacji itp.).

Jako światowy lider rozumiemy Twoje wymagania 
i nieustannie dążymy do projektowania i dostarczania innowacji, 
które sprostają, a nawet wykroczą poza Twoje oczekiwania.

Kingspan zapewnia nie tylko pewność jakości, ale również wsparcie 
przez cały okres użytkowania produktu. 

Nasze portfolio to m.in. wysokiej jakości rozwiązania w zakresie 
przechowywania nawozów płynnych, oleju napędowego, AdBlue® 
czy wody.

+100

Zakładów produkcyjnych

+13 000

Pracowników na całym świecie

+70

Krajów

5

Dywizji

Nawozy płynne
Zbiorniki 
jednopłaszczowe

AdBlue® 
Zbiorniki 
jednopłaszczowe

Woda
Zbiorniki 
jednopłaszczowe

AdBlue® 
Zbiorniki 
dwupłaszczowe

Nawozy płynne
Zbiorniki 
dwupłaszczowe

Jednolita i trwała konstrukcja
Zbiornik jest produkowany jako jeden element –  
nie jest spawany, klejony ani łączony. Zapewnia to 
doskonałą odporność na uderzenia w porównaniu 
do włókna szklanego

Odporność na korozję
Brak nieestetycznej rdzy czy degradacji produktu 
w przeciwieństwie do zbiorników ze stali

Spokój na lata
10 lat gwarancji* na zbiornik 
i 2 lata na wyposażenie

Mobilność 
Pusty zbiornik łatwo przestawić w inne miejsce 
na farmie

Odporność na warunki atmosferyczne 
Zbiorniki są odporne na trudne, zmienne warunki 
pogodowei promieniowanie UV

Smart Monitoring
Monitoruj poziom cieczy w swoich zbiornikach 
24/7, umożliwiając kontrolę lokalnie lub zdalnie  
za pośrednictwem platformy Kingspan Connect

Jakość godna zaufania
Produkcja zgodnie z normą 
BS EN ISO 9001:2015

Najważniejsze 
zalety

Nieskazitelna jakość
Wysokiej jakości polietylen gwarantuje 
wytrzymałość i trwałość produktu

Bezobsługowa eksploatacja 
Brak konieczności ponownego malowania, ryzyka 
zanieczyszczenia przechowywanej cieczy bądź 
wycieków

Łatwy transport
Zbiorniki o dużej pojemności zostały 
tak zaprojektowane, aby mieściły się do 
standardowych pojazdów ciężarowych, co obniża 
koszty transportu



AgriMaster S® - zbiorniki jednopłaszczowe

Pojemność 9 000 litrów 15 000 litrów

Wymiary Średnica 2 300 mm 2 950 mm 2 480 mm 2 480 mm

Wysokość 2 900 mm 2 750 mm 4 990 mm 6 190 mm

Dostępne opcje wyposażenia zbiorników AgriMaster® pojemności od 9 000 do 28 000 litrów

AgriMaster® - zbiorniki dwupłaszczowe*

 

›  Pokrywa rewizyjna 
 w zewnętrznym i wewnętrznym 
 płaszczu zbiornika
› 2” (lub 3”) linia napełniająca 
 z zaworem kulowym na poziomie 

roboczym
› 2” (lub 3”) linia tłoczna 
 z zaworem kulowym na poziomie 

roboczym
› Pompa zatapialna
› Sygnalizator przepełnienia 
› Ultradźwiękowy czujnik poziomu 
 i przecieku UniWatchmanRX

 

AgriMaster S® - zbiorniki jednopłaszczowe 
Pojemność: 9 000, 15 000, 22 000, 28 000 l

› Pokrywa rewizyjna 24” 
 (16” dla zbiornika 9 000 litrów)
› Króciec poboru dolnego 2” (lub 3”) 
 ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym
› Króciec górny 2” (lub 3”) ze stali 

nierdzewnej w zbiornikach 9 000 
 i 15 000 litrów
› Odpowietrznik 

AgriMaster S® - zbiorniki jednopłaszczowe 
Pojemność:  22 000, 28,000 l

› Pokrywa rewizyjna 24”
› Króciec poboru dolnego 2” (lub 3”) 
 ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym
› Odpowietrznik 
›  Linia napełniająca na poziomie 
 roboczym

22 000 litrów 28 000 litrów
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AgriMaster® i AgriMaster S®

Zbiorniki do magazynowania nawozów płynnych 
dostępne są w opcji jednopłaszczowej oraz dwupłaszczowej.

* Zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności 22 000 i 25 000 l są wyposażone w odciągi

Poziom nawozu 
płynnego w 
zbiorniku jest zawsze 
widoczny dzięki 
półprzezroczystej 
obudowie

25 000 L

22 000 L

9 000 l

28 000l

15 000 l

22 000 l

Dostępne pojemności i wymiary
Podane wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

AgriMaster® - zbiorniki dwupłaszczowe

Pojemność 22 000 litrów 25 000 litrów

Wymiary Średnica 2 480 mm 2 480 mm

Wysokość 5 710 mm 6 910 mm

Kody produktów

zawór kulowy 2” 0671692 0671693

zawór kulowy 3” 0671712 0671713

zawór kulowy 2” + GSM 0671732 0671733

zawór kulowy 3” + GSM 0671752 0671753

Kody produktów

zawór kulowy 2” 0282001 0280001 0670015 0670017

zawór kulowy 3” 0282002 0280002 0670035 0670037

zawór kulowy 2” + GSM - 0280016 0670055 0670057

zawór kulowy 3” + GSM - 0280017 0670075 0670077

zawór kulowy 2” + linia nap. - - 0670115 0670117

zawór kulowy 3” + linia nap. - - 0670135 0670137

AquaBank®

Zbiorniki do magazynowania zasobów wody.

Dostępne opcje wyposażenia zbiorników AquaBank® pojemności od 15 000 do 28 000 litrów

Zbiorniki jednopłaszczowe
›  Pokrywa rewizyjna 24”
›  Mosiężny króciec poboru dolnego  

z zaworem kulowym 2”
›  Odpowietrznik
 

20 000 l15 000 l 22 000 l 28 000 l

Zalety obudowy  
w czarnym kolorze:
›   zapobiega rozkwitowi 
     glonów
›   utrzymuje wodę    
    w lepszym stanie
›   pomaga podgrzać  
     wodę przechowywaną  
     w zbiorniku

Dostępne pojemności i wymiary
Podane wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

AquaBank®- zbiorniki jednopłaszczowe

Pojemność 15 000 litrów 20 000 litrów 22 000 litrów 28 000 litrów

Wymiary Średnica 2 950 mm 2 480 mm 2 480 mm 2 480 mm

Wysokość 2 750 mm 4 590 mm 4 990 mm 6 190 mm

zawór kulowy 2” 0280007 06720010672000 0672003

Kody produktów



1. Instalacja systemu 
Kingspan 

Smart Monitoring.

2. Dane są przesyłane 
i przechowywane 

w bezpiecznej bazie danych.

3. Dostęp do danych 
i raportów możliwy 

jest przez: e-mail, SMS, 
odpowiednie aplikacje, 

smartfony czy komputer 
stacjonarny.

4. Łatwe i szybkie generowanie raportów 
przyspiesza podejmowanie decyzji i pozwala 

na optymalizację Państwa działalności.
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Smart Monitoring

BlueMaster®

Zbiorniki do magazynowania AdBlue®/NOXy® 
dostępne są w opcji jednopłaszczowej oraz dwupłaszczowej. 

Dostępne opcje wyposażenia zbiorników BlueMaster® pojemności od 9 000 do 28 000 litrów

Zbiorniki dwupłaszczowe*

 

›  Pokrywa rewizyjna w zewnętrznym i 
wewnętrznym płaszczu zbiornika

›  2” (lub 3”) linia napełniająca 
 z zaworem kulowym na poziomie 

roboczym
›  2” (lub 3”) linia tłoczna 
 z zaworem kulowym na poziomie 

roboczym
›  Pompa zatapialna
›  Sygnalizator przepełnienia 
› Ultradźwiękowy czujnik poziomu i 

przecieku UniWatchmanRX

 

Zbiorniki jednopłaszczowe 
Pojemność:  9 000, 15 000, 22 000, 28 000 l

› Pokrywa rewizyjna 24” 
 (16” dla zbiornika 9 000 litrów)
› Króciec poboru dolnego 2”  
 ze stali nierdzewnej z zaworem 

kulowym
› Króciec górny 2” ze stali nierdzewnej  

w zbiornikach 9 000 i 15 000 litrów
› Odpowietrznik

Zbiorniki jednopłaszczowe 
Pojemność:  22 000, 28 000 l

› Pokrywa rewizyjna 24”
› Króciec poboru dolnego 2”
 ze stali nierdzewnej z zaworem 

kulowym
› Odpowietrznik 
›  Linia napełniająca na poziomie 

Poziom AdBlue®/
NOXy® w zbiorniku 
jest zawsze widoczny 
dzięki półprzezroczystej 
obudowie

9 000 l

15 000 l

22 000 l

25 000 l

22 000 l

28 000 l

* Zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności 22 000 i 25 000 l są wyposażone w odciągi

Dostępne pojemności i wymiary
Podane wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

BlueMaster®  - zbiorniki dwupłaszczowe

Pojemność 22 000 litrów 25 000 litrów

Wymiary Średnica 2 480 mm 2 480 mm

Wysokość 5 710 mm 6 910 mm

Kody produktów

zawór kulowy 2” 0673002 0673003

zawór kulowy 3” 0673012 0673013

zawór kulowy 2” + GSM 0673022 0673023

zawór kulowy 3” + GSM 0673032 0673033

BlueMaster® - zbiorniki jednopłaszczowe

Pojemność 9 000 litrów 15 000 litres 22 000 litres 28 000 litres

Wymiary Średnica 2 300 mm 2 950 mm 2 480 mm 2 480 mm

Wysokość 2 900 mm 2 750 mm 4 990 mm 6 190 mm

Kody produktów

zawór kulowy 2” - 0280005 0670095 0670097

zawór kulowy 2” + linia nap. - 0280018 0670165 0670167

Smart Monitoring
Rozwiązania w zakresie pomiaru poziomu cieczy.

Jak działa 
Kingspan Connect ?

Kingspan Connect 
Nowoczesna platforma telemetryczna do zarządzania magazynowaną substancją 
wraz z jej stałym monitorowaniem

Watchman® LT
Precyzyjny i bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy w zbiornikach o dużej pojemności, stworzony 
z połączenia nowoczesnej technologii ultradźwiękowej wraz z zaawansowanymi algorytmami

Zalety:
› Tryb ciągły lub tryb włączania
› Praca plug & play
› Kompensacja temperatury
› Wąskie pasmo i skrócona martwa strefa
› Długa żywotność produktu

› Stopień ochrony czujnika zgodny z normą IP68
› Obudowa PVDF odporna na chemikalia i kwasy
› 99,8% dokładność pomiarów nawet  

w wymagających warunkach środowiskowych

UniWatchmanRX

Uniwersalny odbiornik dla wymagajacych więcej niż tylko monitorowania poziomu cieczy

Zalety:
› Alarm sygnalizujący niski/wysoki poziom 
 cieczy  z powiadomieniem dźwiękowym
› Alarm sygnalizujący wyciek lub kradzież 
 z powiadomieniem dźwiękowym i świetlnym
› Dwa w pełni konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe 

(do 240 V, 500 mA)
› Komunikacja przez port RS232

› Brzęczyk (80 dB)
› Odczyt stanu cieczy wyświetlany w trybach: „Litry”, 

„cm” i „%”
› Kompatybilność ze wszystkimi sondami 

ultradźwiękowymi i ciśnieniowymi
› Prosty w obsłudze kreator konfiguracji czujników
 i przekaźników

WAPex®

Precyzyjny system telemetryczny do zdalnego monitorowania monitorowania poziomu cieczy GSM

Zalety:
› Pomiar poziomu cieczy i pojemności 
 zbiornika
› Bardzo szybki montaż
› Transmisja 2G/3G/4G 

› Opcjonalny GPS
› Wytrzymała obudowa
› Wodoodporność



Wielka Brytania
E: tankinfo@kingspan.co.uk
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Irlandia
E: tankinfo@kingspan.ie
Tel: +353 42 969 0022

Holandia
E: info@kingspan-env.nl
Tel: +31 344 760050

Szwecja
E: tank@kingspan.se
Tel: +47 22 02 19 20

Polska
E: zbiorniki@kingspan.pl
Tel: +48 61 814 4400

Nowa Zelandia
E: tankinfo@kingspan.co.nz
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Ameryka Północna
E: TalkToUs@kingspan.com

Francja
E: cuve@kingspan.fr
Tel: +33 9 75 18 76 49

Belgia
E: info@kingspan-env.be
Tel: +32 51 48 51 42

Niemcy 
E:   tank@kingspan.de
Tel: +49 6102 3686700
 

Republika Czeska 
E: nadrze@kingspan.cz
Tel: +420 725 114 555
 
Finlandia
E:   tankinfo@kingspan.com
Tel: +353 (0) 42 979 5000

Norwegia
E:   tank@kingspan.no
Tel: +22 02 19 20

Bliski Wschód
E: tankinfo@kingspan.me
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Główna siedziba firmy
180 Gilford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Oddział w Europie
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica 
Polska
Tel: +48 61 814 44 00 

Więcej informacji na temat produktów i usług Kingspan 
Environmental w ponad 40 krajach dostępne na stronie 
kingspanwaterandenergy.com. Aby uzyskać informacje w języku 
lokalnym na temat rozwiązań do przechowywania w dużych 
pojemnościach, zapraszamy do kontaktu:

Dołożyliśmy należytej staranności, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne. Kingspan Environmental 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub 
przedstawionych produktów. Kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się różnić od rzeczywistych kolorów 
produktów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu 
przepisów polskiego Kodeksu cywilnego, w szczególności jego art. 66 i 661.

12.2019

Kontakt

MARO-SM Magdalena Smyrak
maro.sm@op.pl
537 009 001




