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ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ PALIWOWĄ



Mobilne urządzenie do transportu 
i dystrybucji adblue®

 bezpieczny transport adblue®

BlueTruckMaster®



* Opcja, wyłącznie zbiornik o pojemności 900l.

Kingspan Environmental Sp. z o.o. | ul. topolowa 5 | 62-090 rokietnica | polska
tel.: +48 61 814 44 00 | Fax: +48 61 814 54 99 | biuro@kingspan-env.pl | www.environmental.kingspan.com

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia
produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem.
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Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.
** Końcowka kodu jest uzależniona od wyposażenia produktu. 
Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

KOD PRODUKTU
OTM00200WH**

KOD PRODUKTU
OTM00430WH**

KOD PRODUKTU
OTM00900WH**

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

200 l
1.18 m
0.86 m
0.50 m

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

430 l
1.18 m
0.86 m
0.91 m

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

900 l
1.41 m
1.05 m
1.21 m

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY

urządzenie uMoŻliWiające dostarczanie
i tanKoWanie adblue® W doWolnyM Miejscu

innoWacyjne rozWiązania W zaKresie MaGazynoWania adblue®
KinGspan titan

BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE DAJĄ:

 Specjalna konstrukcja zbiornika ułatwiająca zamocowanie go za po-
mocą pasów do samochodu.

 Zintegrowana przegroda ograniczająca falowanie transportowanej 
cieczy.

 Zamykana pokrywa chroniąca wyposażenie oraz zawartość zbiornika 
przed dostępem osób niepowołanych.

WYGODA UŻYTKOWANIA DZIĘKI:

 Zintegrowanej pompie umożliwiającej natychmiastowe rozpoczęcie 
tankowania.

 Automatycznemu nalewakowi chroniącemu przed przelaniem zbior-
nika w pojeździe podczas tankowania.

 Możliwości dowożenia AdBlue® do miejsca przeznaczenia.

 Szerokiemu wachlarzowi pomp dostosowanych do różnych źródeł 
zasilania.

PEWNOŚĆ, KTÓRĄ DAJE:

 5-letnia gwarancja na szczelność zbiornika i 2-letnia gwarancja na 
wyposażenie.

 Pogwarancyjna obsługa serwisowa.

 Komponenty najwyższej jakości przystosowane do długotrwałego 
przechowywania AdBlue®.

Dystrybutor:

BlueTruckMaster®

 Przepływomierz  Układ dystrybucyjny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 Półprzezroczysty zbiornik z PE ze zintegrowaną przegrodą.
 Zamykana na klucz pokrywa.
 Sprężyny gazowe ułatwiające podnoszenie pokrywy.*
 Przewód ssący z filtrem siatkowym gwarantującym czystość 

tankowanej cieczy.
 Samozasysająca pompa na prąd stały 12 V DC.
 Elastyczny wąż dystrybucyjny o długości 4 m, wyposażony w 

automatyczny nalewak.
 Automatyczny zawór odpowietrzający.
 Gwintowany króciec wlewowy.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 Samozasysająca pompa na prąd stały 24 V DC.
 Samozasysająca pompa na prąd przemienny 230 V AC.
 Cyfrowy przepływomierz pozwalający monitorować ilość tankowanej 

cieczy.
 Akumulatorowe oświetlenie LED umożliwiające wygodne korzystanie 

z urządzenia w nocy.
 Szekle ułatwiające podnoszenie urządzenia.
 Nalewak ręczny.


