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Gwarancja
na szczelność

urządzenia 10 lat,
na wyposażenie

2 lata.

Przenośne urządzenie dozujące do oleju napędowego

o pojemnościach 1200, 2500, 3500, 5000 i 9000 litrów

FuelMaster®

PRODUKT
POLSKI

ZWIĘKSZ SWOJE ZYSKI
REDUKUJĄC KOSZTY ZAKUPU PALIWA!



FuelMaster®
Zalety przenośnego urządzenia dozującego do oleju napędowego FuelMaster® marki Titan:

W Y P O S A Ż E N I E :

 eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw lub dowożenia 

paliwa w kanistrach,

 wyższa jakość oleju napędowego poprzez wybór sprawdzonego 

dostawcy,

 możliwość hurtowego zakupu paliwa w niższej cenie oraz 

ograniczenie kosztów operacyjnych i ilości faktur,

 pełna kontrola ilości zatankowanego do pojazdów paliwa,

 możliwość przechowywania paliwa na zewnątrz w bezpiecznej 

odległości od budynków, w estetycznym i neutralnym wizualnie 

dla otoczenia zbiorniku,

 prosta obsługa gwarantująca łatwą i bezpieczną eksploatację, 

produkt nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych,

 ochrona przed dostępem osób niepowołanych dzięki 

zastosowaniu zamykanej nadbudowy chroniącej dystrybutor 

i króciec wlewowy,

 doskonała ochrona przed przeciekiem i wydostawaniem się 

zapachu oleju na zewnątrz dzięki zastosowaniu dwupłaszczowej 

konstrukcji, odpornej na uszkodzenia mechaniczne,

Wyposażenie standardowe 1200 2500 3500 5000 9000

Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności max. 72 l/min.

Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności max. 56 l/min.

Przepływomierz cyfrowy z dwufunkcyjnym wyświetlaczem  z funkcją kalibracji.

Zamykana na klucz obudowa zapewnia ochronę dystrybutora i przyłączy.

Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem (WatchmanSonic Plus) 

ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami.

Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciwzwrotnym i fi ltrem siatkowym.

Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 4m i kulowym zaworem odcinającym.

Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 6m.

Zaczep do podwieszania zwiniętego przewodu dystrybucyjnego.

Zamykany właz dostępu 16” (w płaszczu zewnętrznym).

Króciec wlewowy 2”, do napełniania urządzenia.

Linia napełniająca z eurozłączem 2”, zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem (Spill-Stop).

Króciec wlewowy zakończony eurozłączem 2’’.

Pokrywa rewizyjna o średnicy 4”  (w zbiorniku wewnętrznym).

Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym.

Przyłącze uziemienia.

Wyposażenie opcjonalne 

Tuff Master - metalowa rama ochronna. Pompa o maksymalnej wydajności 100 l/min.

Przewód dystrybucyjny do 12m. Pompa zasilana napięciem 12 V lub 24 V.

Oświetlenie obudowy dystrybutora. Filtr usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne.

Różne opcje przepływomierzy. Wyłącznik pompy w uchwycie nalewaka.

Zwijadło z wężem i hamulcem.

Gwarancja na zbiornik 10 lat, na wyposażenie 2 lata.

Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

 wysoka odporność na ekstremalnie niskie i wysokie tempera-

tury dzięki zastosowaniu najwyższej jakości polietylenu i nowo-

czesnej technologii produkcji,

 trwały - nie koroduje, nie blaknie, odporny na promieniowanie 

słoneczne oraz UV

 łatwość transportu urządzenia przy pomocy, np. wózka 

widłowego lub dźwigu,

 bogate wyposażenie standardowe zapewniające bezpieczeń-

stwo i funkcjonalność, do wyboru wiele opcji wyposażenia,

 certyfi kat OFCERT, pozytywna opinia p. poż. i IOŚ., zatwierdzenie 

typu UDT,

 certyfi kat jakości BS EN ISO 9001:2008, nr FM 57348,

 gwarancja na szczelność urządzenia 10 lat, na wyposażenie 

2 lata*.



BFM03500DG/*BFM02500DG/*BFM01200DG/* BFM05000DG/* BFM09000DG/*

Urządzenie Fu el Ma ster® jest prze zna czo ne do skła do wa nia i we wnętrz nej dys try bu cji ole ju na pę do we go. Zo stało ono za pro jek to wa-

ne i wy ko na ne tak, aby było moż li wie trwa łe, nie za wod ne i nie wy ma gało zbyt wie lu za bie gów kon ser wa cyjnych w trak cie je go eks plo ata cji. 

• W urządzeniu Fu e l Master® nie moż na prze cho wy wać ben z yny. 

• Urządzenie moż na trans por to wać tyl ko wte dy, gdy jest opró ż nio ne.

• Instalując i eksploatując FuelMaster® na le ży prze strze gać za sad za war tych w in struk cji pro du cen ta.

Kod produktu
Pojemność

[ l ]

Długość

[m]

Szerokość

[m]

Wysokość

[m]

BFM01200DG/* 1200 1,90 1,24 1,79

BFM02500DG/* 2500 2,46 1,46 1,85

BFM03500DG/* 3500 2,85 2,20 1,96

BFM05000DG/* 5000 2,85 2,23 2,34

BFM09000DG/* 9000 3,28 2,48 2,95

O P C J E  P R Z E P ŁY W O M I E R Z Y

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.  

* Końcówka kodu jest uzależniona od wyposażenia produktu, AF – licznik analogowy, DF – licznik cyfrowy, MU – dystrybutor z wielodostępem (tylko 3500, 5000, 9000 litrów)

D O S T Ę P N E  P O J E M N O Ś C I  I  W Y M I A R Y

2. Wersja z licznikiem analogowym

 Licznik dwufunkcyjny (ilość bieżąca i całkowita).

 Wskazanie ilości wydanego paliwa (przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 2%).

1. Wersja standardowa z licznikiem cyfrowym

 Licznik dwufunkcyjny (ilość bieżąca i całkowita).

 Większa dokładność wskazania ilości wydanego paliwa (przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 1%).

 Opcjonalnie możliwe zainstalowanie wersji bez wyświetlacza, posiadającej wyjście sygnału do podłączenia 

innych urządzeń i rozbudowy systemu.

3. BFM03500DG/MU, BFM05000DG/MU i BFM09000DG/MU 

- opcja zabezpieczeń kodowych dla max. 120 użytkowników

Wyposażenie:

 Przepływomierz cyfrowy (bez legalizacji 

GUM - dopuszczalne odchylenie +/- 1%).

 Pompa (230 V) o wydajności max. 72 l/min. 

 Mikroprocesorowy układ sterujący 

umożliwiający rejestrację ilości wydanego 

paliwa dla każdego indywidualnego 

użytkownika, posiadającego własny kod PIN.

Wyposażenie opcjonalne:

 Oprogramowanie komputerowe 

umożliwiające tworzenie szczegółowych 

raportów rozchodu paliwa; dane mogą być 

przenoszone do komputera za pomocą 

kluczyka elektronicznego.

 Elektroniczne kluczyki kodowe użytkowników 

(alternatywa dla kodów PIN).

1.

2.

3.



Dystrybutor:

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

specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposaże-

nia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem.

Tuff Master - opcja zbrojona
Tam, gdzie występuje podwyższona groźba uszkodzeń mechanicznych, istnieje

możliwość zastosowania urządzenia FuelMaster® w metalowym zbrojeniu ochronnym.

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 0
3
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0
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Fu el Ma ster® jest do sko na łym roz wią za niem dla fi rm 

i osób pry wat nych po sia da ją cych po jaz dy z sil ni ka mi 

wy so ko  pręż ny mi, np. sa mo cho dy, ma szy ny bu do wl ane, 

wóz ki wi dło we, trak to ry itd. 

 fi rm transportowych oraz kurierskich,

 fi rm budowlanych,

 producentów rolnych,

 fi rm obsługi budownictwa,

 działów logistyki – cywilnych oraz wojskowych,

 za kła dów pro duk cyj nych, cen tral dys try bu cyj nych, ma ga zy nów.

M I E J  S C E  U S T A W I E N I A  U R Z Ą D Z E N I A  F U E L M A S T E R ®

F U E L M A S T E R ®  P R Z E Z N A C Z O N Y  J E S T  D L A :

Na użyt kow ni ku urządzenia spo czy wa obo wią zek prze strze ga nia wy mo gów praw nych do ty czą cych in sta la cji i eks plo ata cji te go wy ro bu, 

jak i za le ceń lo kal nych służb ochro ny prze ciw po ża ro wej i ochro ny śro do wi ska.

Wybierając miejsce ustawienia przenośnego urządzenia dozującego 

do oleju napędowego należy przestrzegać następujących zaleceń:

 za cho wać od le głość co naj mniej 15m od bu dyn ków miesz kal nych oraz budynków użyteczności publicznej,

 zachować odległość co najmniej 10m od lasu,

 za cho wać od le głość co naj mniej 5m od innych obiek tów bu dow la nych oraz gra nic dział ki, dróg, ujęć wody,

 nie usta wiać w budynkach, na chodnikach, ani w miejscach oto czo nych ze wszyst kich stron bu dyn ka mi,

 urządzenie powinno być posadowione na pła skiej (wy po zio mo wa nej), rów nej i sta bil nej po wierzch ni, wy ko na nej z ma te ria łu nie pal ne go.

Więcej informacji na temat ustawienia i eksploatacji zawarte jest w dokumentacji załączonej do urządzenia.

FuelMaster®

min. 5 mmin. 15 m

min. 10 m


