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Flyttbara lösningar för lagring
och distribution av diesel

TruckMaster®

ADRgodkänd*

ADR

40 års
erfarenhet

Garanti
på tanken**

5

40

ÅR

ANOS

Från 200 till 900 liter

TruckMaster-serien
är särskilt utformad
för säker transport av
dieselbränsle. Den här
robusta och flyttbara
lösningen är ytterst
bekväm för användaren
eftersom den gör det
möjligt att tanka ute
på fältet.

Genom att Kingspan TruckMasterserien finns i storlekar från 200 till 900
liter, med ett flertal specifikations- och
tankningsalternativ, passar den för flera
olika tillämpningar, såsom lantbruk,
byggnadsverksamhet och skogsbruk.
Tankarna består av polyeten av hög
kvalitet och är tåliga mot strukturella
skador, ombytliga väderförhållanden
och UV-strålning.

För en effektiv och
säker verksamhet

TruckMaster-serien erbjuder en
anpassningsbar och kostnadseffektiv
lösning av hög kvalitet, uppbackad av
utmärkt teknisk support och kundtjänst.
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› Branschledande
ADR-godkänd*
› Kvalitetssäkring
Certifierat enligt
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004,
BS OHSAS 18001:2007

Effektiv transport
Modellerna på 430 och 900 liter har en
inre skiljevägg som minskar risken för att
vätskan förflyttas, vilket gör både lastbilen
och lasten mer stabil under körning.

› Säkert låsbart lock
All utrustning
förvaras under det
låsbara locket***
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1. Tank
2. Pump
3. Automatiskt munstycke

Lätt att lyfta
De flyttbara tankarna är lätta att lyfta
i sina specialutformade lyftöglor eller
med gaffeltruck.

4. Ventilation
5. Tankningsslang
6. Låsbart lock***
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7. Lyftöglor†
8. 4" Inspektionslucka

› 5 års garanti**
Total sinnesro

De kompakta modellerna på 200 och
300 liter tar inte mer plats än en halv
lastpall (europeisk), vilket ger billigare
distribution och lägre leveranskostnader.
Modellerna 6 TM200 och 4 TM300 kan
staplas på en lastpall.
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› Över 40 års
erfarenhet
Pålitligt

Kostnadseffektiv
transport

Metall
gångjärn
teknik
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TM430/300
Utrustningsspecifikation

Funktioner och fördelar

Dessa flyttbara tankar är utformade för
att du ska kunna tanka ute på fältet och
är testade och godkända enligt Europeiska
överenskommelsen om internationell
transport av farligt gods på väg (ADR)*.
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9. Förskjuten påfyllningstapp†††
10. Inre LED-lampa††††
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11. Gaslyftare

Modellväljare
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TM430

TM200

TM200 låg modell

2

TM300

Miljöskydd
Utrustningen förvaras säkert i det
specialutformade läckagesäkra området
under det låsbara locket. Det eliminerar
risken för bränsleläckage som ofta
förekommer när externa munstycken
och slangar monteras i efterhand.

TM430

TM900

Samtliga mått- och viktangivelser är ungefärliga
* Modeller på 200 och 300 liter behöver inte
ADR-godkännande på grund av deras låga kapacitet
** Två år på utrustning

Kapacitet

200 liter

Kapacitet

200 liter

*** Lock med inbyggt lås (TM200 låg modell, TM430 och
TM900). Lock med låsbar hake, hänglås medföljer ej (TM200
och TM300)

Längd

600 mm

Längd

1 180 mm

Bredd

800 mm

Bredd

860 mm

Höjd

620 mm

Höjd

Vikt

33 kg

Vikt

† Finns på TM200 låg modell, TM430 och TM900
† Finns på TM200, TM300 och TM200
††† Finns på TM430 and TM900
†††† Finns på TM200, TM430 och TM900 som extra tillbehör

300 liter

Kapacitet

430 liter

Kapacitet

900 liter

Längd

600 mm

Längd

1 180 mm

Längd

1 410 mm

Bredd

800 mm

Bredd

860 mm

Bredd

1 050 mm

500 mm

Höjd

890 mm

Höjd

910 mm

Höjd

1 210 mm

52 kg

Vikt

45 kg

Vikt

64 kg

Vikt

97 kg

Kapacitet

Energy Management Solutions
Lagring och distribution av diesel

Specifikationsalternativ
Datablad finns för alla
nedanstående specifikationsalternativ
Beskrivning/kapacitet

TruckMaster®
TM200

TM200
LÅG MODELL

TM300

Nivåmätare
Kulventil på sugledning
Sugledning med nätfilter
Pump 12 V DC (max. flöde 50 l/min)
Strömkabel 6 m, med batteriklämmor

•
•
•

4 m flexibel tankningsslang
3,7 m flexibel tankningsslang
Automatiskt munstycke

•
•

Lock med integrerat lås
Lock med låsbar hake (hänglås medföljer ej)
Vakuum och övertrycksventil (ventilation)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Lock med gaslyftare
4 lyftöglor
Batteridriven LED-lampa
Bi-pump 24 V DC (max. flöde 50 l/min)
Pump 12/24 V DC (max. flöde 70/35 l/min)
Bi-pump 12 V DC (max. flöde 85 l/min)
Pump 230 V AC (max. flöde 56 l/min)
Digital flödesmätare, monterad på munstycket
Digital flödesmätare, monterad på pumpen
Standardtillbehör

Tillval

Titta på vår TruckMaster video
Europeiskt kontor

Huvudkontor

Kingspan Environmental Sp. z o.o.

Kingspan Water & Energy Ltd.

ul. Topolowa 5,
62-090 Rokietnica
Polen
Tel: +48-618144400
Fax: +48-618145499
E-post: zbiorniki@kingspan.pl

180 Gilford Road, Portadown,
Co. Armagh, BT63 5LF
Storbritannien
Tel: +44(0)2838364444
Fax: +44(0)2838364445
E-post: tankinfo@kingspan.com

Vi gör vårt yttersta för att informationen i detta dokument ska vara korrekt vid tidpunkten för publicering, men den kontinuerliga
produktutvecklingen gör att detaljerna i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.
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