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Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy SWIMER Eco-Line 5000l
a

Zastosowanie:
Zbiorniki na paliwo Swimer Eco-Line to wysokiej jakości urządzenia dedykowane do magazynowania
oleju napędowego, które doskonale sprawdzą się zarówno w rolnictwie, jak i dla firm oraz osób
prywatnych posiadających pojazdy z silnikami wysokoprężnymi (na przykład wózki widłowe, maszyny
budowlane, samochody, itp.).
Dostępne pojemności z tej serii produktów to 1500l, 2500l, 5000l, 10000l

Parametry techniczne:
Pojemność [l]

5000l

Wymiary:
Długość [m]
Wysokość [m]

2,32
2,06

Gwarancja:
Na szczelność zbiornika
Na wyposażenie

10 lat
2 lata

Wyposażenie standardowe:










Odpowietrzniki
Czujnik przepełnieniowy synchronizowany z cysterną
Wlew 2" z eurozłączem
Właz rewizyjny 440mm w zbiorniku wewnętrznym
Zabezpieczenie przed przepełnieniem paliwa
Wskaźnik poziomu paliwa zegarowy
Czujnik przecieku między płaszczami
Wąż ssawny z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym
Możliwość zamknięcia drzwiczek na kłódkę zabezpieczenie przed osobami
niepowołanymi
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Wyposażenie dystrybutora:





pompa PIUSI 79l/min napięcie 230V
licznik cyfrowy FMT z dwoma liczydłami zerującym i sumującym całość z
możliwością kalibracji dokładność +/- 1%
automatyczny nalewak z wężem dystrybucyjnym o długości 6 m
dodatkowy filtr paliwa 10 micronów

Wyposażenie opcjonalne:




dłuższy przewód dystrybucyjny
zwijadło automatyczne z wężem do 12m
szklany filtr paliwa

Dzięki starannie przemyślanej konstrukcji, każdy z oferowanych produktów stanowi w pełni
wygodny oraz ekonomiczny sposób magazynowania i dystrybucji paliwa. Olej napędowy
może być dostępny bez konieczności przejazdu na stację napędową, a solidność i trwałość
zbiornika na paliwo zabezpiecza przed wyciekami oraz przed dostępem osób niepowołanych

Zbiorniki na paliwo Swimer Eco-Line odznaczają się nie tylko wysoką trwałością i
wytrzymałością, ale także wyjątkową łatwością obsługi. W ich skład wchodzi skrzynia
dystrybucyjna, cyfrowy przepływomierz, wąż dystrybucyjny o długości 6m oraz pistolet
automatyczny, ułatwiający eksploatację urządzenia.
Polietylenowy zbiornik na paliwo Swimer Eco-Line daje możliwość przestawiania urządzenia
w zależności od indywidualnych potrzeb. Zastosowanie wysokiej jakości polietylenu sprawia,
że oferowane wyroby nie blakną, nie korodują i są odporne na uszkodzenia mechaniczne.
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