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FuelMaster® 

FuelMaster® Standard 1 

Symbol produktu Opis produktu 

0030010 

FM1200, pompa max. 79 l/min. , licznik elektroniczny K600, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, filtr + kapsel, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman 
Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, 
oświetlenie LED z czujnikiem ruchu 

 

0030011 

FM2500, pompa max. 79 l/min. , licznik elektroniczny K600, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, filtr + kapsel, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman 
Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, 
oświetlenie LED z czujnikiem ruchu 

0030014 

FM5000, pompa max. 79 l/min. , licznik elektroniczny K600, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, filtr + kapsel, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman 
Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, 
oświetlenie LED z czujnikiem ruchu 

0030015 

FM9000, pompa max. 79 l/min. , licznik elektroniczny K600, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, filtr + kapsel, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman 
Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, 
oświetlenie LED z czujnikiem ruchu 

 

 

FuelMaster® Standard 2 

Symbol produktu Opis produktu 

0030020 

FM1200, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” przyłącze linii napełniającej 
umieszczone w obudowie dystrybutora, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx 
(wskazujący w litrach) wraz z czujnik przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, 
oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

0030021 

FM2500, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” przyłącze linii napełniającej 
umieszczone w obudowie dystrybutora, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx 
(wskazujący w litrach) wraz z czujnik przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, 
oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

0030022 

FM3500, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia napełniająca z 
eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju 
napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik 
maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z 
czujnikiem ruchu. 

0030023 

FM4000, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia napełniająca z 
eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju 
napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik 
maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z 
czujnikiem ruchu. 

0030024 

FM5000, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia napełniająca z 
eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju 
napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik 
maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z 
czujnikiem ruchu. 



 

0030025 

FM9000, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia napełniająca z 
eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju 
napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik 
maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z 
czujnikiem ruchu. 

0030027 

FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 
B/3, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” 
linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i 
mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu 
oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik 
maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z 
czujnikiem ruchu. 

 

 

 

FuelMaster® Standard 3 

Symbol produktu Opis produktu 

0030031 

FM2500, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, automatyczne zwijadło z 
6m wężem dystrybucyjnym , automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” 
przyłącze linii napełniającej umieszczone w obudowie dystrybutora, wskaźnik poziomu 
oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) wraz z czujnik przecieku, czujnik 
maksymalnego poziomu GOK, oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

0030034 

FM5000, pompa max.79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, automatyczne zwijadło z 
8m wężem dystrybucyjnym, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” 
linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i 
mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu 
oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik 
maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z 
czujnikiem ruchu. 

0030035 

FM9000, pompa 79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, automatyczne zwijadło z 8m 
wężem dystrybucyjnym, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia 
napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego 
UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu 
GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

0030037 

FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa 79 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 
automatyczne zwijadło z 8m wężem dystrybucyjnym, automatyczny nalewak, filtr szklany 
z separatorem wody, 2” linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z 
zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, 
wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem 
przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i 
oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FuelMaster® Standard 4 

Symbol produktu Opis produktu 

0030044 

FM5000, pompa max.79 l/min, system wielodostępowy dla 120 użytkowników PIUSI CUBE , 
6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia 
napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego 
UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, 
duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

0030045 

FM9000, pompa max.79 l/min, system wielodostępowy dla 120 użytkowników PIUSI CUBE , 
6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia 
napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego 
UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, 
duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

0030047 

FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa max.79 l/min, system wielodostępowy dla 120 
użytkowników PIUSI CUBE , 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, filtr szklany z 
separatorem wody, 2” linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem 
kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik 
poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik 
maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem 
ruchu. 

 

 

FuelMaster® Standard 5 

Symbol produktu Opis produktu 

0030054 

FM5000, pompa max.100 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak A80, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia napełniająca z 
eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem 
przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący 
w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia 
dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

0030055 

FM9000, pompa max.100 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak A80, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia napełniająca z 
eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem 
przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego UNIRx (wskazujący 
w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, duża skrzynia 
dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

0030057 

FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa max.100 l/min, licznik elektroniczny K600 B/3, 
6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak A80, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia 
napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, wskaźnik poziomu oleju napędowego 
UNIRx (wskazujący w litrach) z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GOK, 
duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

FuelMaster® - Standard - opcje dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol produktu Opis produktu 

POM/CUBE/MC/USB/Y 
Oprogramowanie komputerowe + czytnik + 10 kluczy użytkowników + klucz 
menadżera do PIUSI CUBE 

POM/CUBE/MC/ADDKEY/Y Dodatkowe 10 kluczy użytkowników do PIUSI CUBE 

POM/CUBE/MC/MAN-KEY Klucz menadżera do PIUSI CUBE 

LADDER_DOUB_SKIN5000 Drabina do dwupłaszczowych zbiorników 5000l 



 

 

 

 

FuelMaster® PRO 

FuelMaster®PRO (specyfikacja 6) 

Symbol produktu Opis produktu 

0030064 

FM5000, pompa max.79 l/min, Terminal Titan Access (Xtrack),sonda ciśnieniowa Keller z 
pomiarem temperatury, pulser K600, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, uchwyt 
nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia 
napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, czujnik przecieku i maksymalnego 
poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

0030065 

FM9000, pompa max.79 l/min , Terminal Titan Access (Xtrack),sonda ciśnieniowa Keller z 
pomiarem temperatury, pulser K600, 6m wąż dystrybucyjny, automatyczny nalewak, uchwyt 
nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia 
napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, czujnik przecieku i maksymalnego 
poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 

0030067 

FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa max.79 l/min, Terminal Titan Access (Xtrack), 
sonda ciśnieniowa Keller z pomiarem temperatury, pulser K600, 6m wąż dystrybucyjny, 
automatyczny nalewak, uchwyt nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z 
separatorem wody, 2” linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem 
kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, czujnik 
przecieku i maksymalnego poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z 
czujnikiem ruchu. 

 

 

FuelMaster®PRO (specyfikacja 7) 

Symbol produktu Opis produktu 

0030074 

FM5000, pompa max.79 l/min, Terminal Titan Access (Xtrack),  sonda ciśnieniowa Keller z 
pomiarem temperatury, pulser K600, automatyczne zwijadło z 8m wężem dystrybucyjnym, 
skrzynia dystrybucyjna z ograniczonym dostępem ze stali nierdzewnej,  automatyczny nalewak, 
uchwyt nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia 
napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, , czujnik przecieku i maksymalnego 
poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 
 

0030075 

FM9000, pompa max.79 l/min, Terminal Titan Access (Xtrack), sonda ciśnieniowa Keller z 
pomiarem temperatury, pulser K600,  automatyczne zwijadło z 8m wężem dystrybucyjnym, 
skrzynia dystrybucyjna z ograniczonym dostępem ze stali nierdzewnej,  automatyczny nalewak, 
uchwyt nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z separatorem wody, 2” linia 
napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem kulowym i mechanicznym 
zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, czujnik przecieku i maksymalnego 
poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 
 

0030077 

FM9000 (pojemność użytkowa 5000l), pompa max.79 l/min , Terminal Titan Access (Xtrack), 
sonda ciśnieniowa Keller z pomiarem temperatury, pulser K600,  automatyczne zwijadło z 8m 
wężem dystrybucyjnym, skrzynia dystrybucyjna z ograniczonym dostępem ze stali nierdzewnej,  
automatyczny nalewak, uchwyt nalewaka z automatycznym włącznikiem, filtr szklany z 
separatorem wody, 2” linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym z zaworem 
kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem SpilSTOP, czujnik przecieku 
i maksymalnego poziomu, duża skrzynia dystrybucyjna i oświetlenie LED z czujnikiem ruchu. 
 

 



 

 

 

 

FuelMaster®PRO - opcje dodatkowe 

Symbol produktu Opis produktu 

 
Terminal Titan Access (XTrack) 
 

 
Karta RFiD 
 

 
Przeszkolenie personelu, uruchomienie oraz kalibracja urządzenia 
 

 
Miesięczna opłata za transmisję danych, dostęp do oprogramowania internetowego oraz 
wsparcie techniczne (internet + telefon) 

 
Miesięczna opłata za dostęp do oprogramowania internetowego oraz wsparcie techniczne 
(internet + telefon) przy użyciu własnego dostępu do internetu (WiFi) 

 
Jednorazowa opłata licencyjna za oprogramowanie instalowane w urządzeniu – dostęp do 
danych po sieci lokalnej. 

 
Jednorazowa opłata licencyjna za dostęp do oprogramowania internetowego – przy użyciu 
własnej karty GSM lub lokalnego WiFi. 

 

 

 

*Nie podlega rabatowaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


