TruckMaster®

Mobilní nádrž na motorovou naftu
s výdejním zařízením
Vylepšený originál – více vybavení za stejnou cenu!
Vnitřní osvětlení nádrže a 4 ocelové úchyty nyní v ceně standardu!
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NENÍ MOŽNÉ KOPÍROVAT!
Jediný výrobce nádrže TruckMaster® na trhu... TITAN!

MODERNÍ, EKOLOGICKÉ
A BEZPEČNÉ řEšENÍ PRO PřEPRAVU MOTOROVÉ NAfTY

Nádrž TruckMaster® je řešením
pro přepravu nafty ke vzdáleným
motorovým strojům a vozidlům.
Použití v cele řadě odvětví, například:

DOPRAVA

TruckMaster®

moderní řešení
přepravy motorové nafty

Mobilní nádrž na naftu s výdejním systémem je zařízení, které umožňuje
bezpečné a jednoduché dodání a tankování paliva na libovolném místě.
Je ideální pro tankování těžkých strojů, tj. traktorů, rypadel, kombajnů apod.
v místech jejich provozu.
Umožňuje šetřit čas na přemístění vozidel k čerpacím stanicím.
Bezpečnost během transportu je zajištěna díky přepážce redukující pohyb
kapaliny uvnitř nádrže. U nádrží bez této přepážky je vysoké nebezpečí převržení
nádrže i celého vozidla během transportu.
Nádrž je certifikována podle dohody EU o přepravě nebezpečných látek (ADR).
TruckMaster®430l číslo certifikátu 413/0/575, TruckMaster®900l číslo certifikátu
448/0/1237.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Snadné natankovaní TruckMasteru® na
čerpacích stanicích
Profilované dno usnadňuje nakládku
Možnost připevnění na ložnou plochu vozidla

STAVBY

4 ocelové úchyty pro bezpečnou N
OV
manipulaci s TruckMasterem®
INK
světlo uvnitř nádrže pro komfortní
A!
použití za tmy
zvýšený průtok – sací hadice 1
uzavíracím ventilem a filtrem
12V čerpadlo o max. výkonu 35 l/min.
6m dlouhý el. kabel
4m flexibilní výdejní hadice
automatická výdejní pistole s držákem
2” plnící hrdlo
zařízení k měření výšky hladiny
uvnitř nádrže
ventil “Spill-safe” – vyrovnávací
ventil se zabezpečením proti
úniku kapaliny
uzamykatelné víko na klíč

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ
24/12 V DC čerpadlo o
max.výkonu 70/35 l/min.
24/12 V DC čerpadlo o
max. výkonu 85 l/min.
230 V AC čerpadlo o
max. výkonu 56l/min.
digitální průtokoměr s max. přesností +/- 1%
umístěný v blízkosti výdejní pistole
digitální průtokoměr s max. přesností +/- 0,5%
připojený k ventilu čerpadla
Pohodlné tankování na libovolném místě

ZĚMĚDĚLSTVÍ

Kód produktu

Nádrž

Objem
[l]

Délka
[m]

Šířka
[m]

Výška
[m]

OTM00420DG/*

TruckMaster®

430**

1,18

0,86

0,91

OTM00900DG/*

TruckMaster®

900**

1,41

1,05

1,21

Rozměry výrobku se mohou lišit v rozsahu +/- 1%
* zakončeni kódu výrobku podle použitého vybavení
** max. kapacita (využitelná kapacita max. 95% objemu)

Pro použití v zemědělství

Odstíny barev vyobrazených výrobků v propagačních materiálech se mohou lišit v
závislosti na kvalitě tisku.
Připouštějí se rozdíly v odstínu barvy výrobků představených na letácích, vyplývající z
kvality tisku. Specifikace výrobků se mohou nepatrně lišit; pro získání aktuální nabídky
prosíme, kontaktujte naši kancelář nebo nejbližšího distributora.
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