FuelMaster®
De opslagtank voor diesel,
met een inhoud van 1300, 2500, of 5000.
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Vergroot uw winst en vermindert
de kosten voor diesel!

Fuelmaster®
de voordelen van de Fuelmaster®:
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•

Zorgt ervoor dat u niet op een tankstation
hoeft te tanken of op diesel moet wachten.
De eenvoudige bediening zorgt ervoor dat
u de FuelMaster® op een gemakkelijke en
veilige wijze kunt gebruiken.
Perfect beveiligd tegen lekkage en
geuroverlast door toepassing van een
dubbelwandig systeem.
Bestand tegen mechanische schade door een
stevige en versterkte constructie aan de binnen
en buitenkant.
Is zeer onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk
schoon te houden.
Is bestand tegen extreme temperatuursverschillen
en is daarom geschikt bij koude en bij warme
temperaturen.
De opslagtanks zijn UV-gestabiliseerd.
Zijn beveiligd tegen onbevoegde personen
door een afsluitbare pompkast die de
pompunit beschermt.
De esthetische vorm en kleur zorgen ervoor
dat de FuelMaster® geen storend element is in
de omgeving.
De FuelMaster® is leeg gemakkelijk te verplaatsen
door middel van een heftruck of hijskraan.
Duurzaam en roest-, corrosie-, en schimmelvrij.

S TA N D A A R D U I T R U S T I N G
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dubbelwandig opslagtank met een inhoud an 1300, 2500, of 5000 liter.
De pompkast is afsluitbaar met een sleutel.
2” vulopening.
1,5” reserve aansluiting.
1,5” aansluiting t.b.v. inhoudsmeter.
1” zuigbuis met schroefdop aan de buitenkant (geplaatst in de pompkast van de
opslagtank).
4” Kiwa inspectie opening.
1,5” ontluchting.
andere aansluitingen eventueel mogelijk in overleg.
standaard voorzien van een Bundman lekdetectie systeem.

S P E C I F I C AT I E S
De FuelMaster® is geschikt om diesel binnen het bedrijf te distributeren. De tank is
ontworpen en gemaakt om lang mee te gaan, is betrouwbaar, gemakkelijk en goedkoop in onderhoud.

•
•
•
•
•

U kunt geen benzine bewaren in de FuelMaster®.
De FuelMaster® mag alleen verplaatst worden als hij leeg is.
Bij het installeren van de FuelMaster® dient u de geldige richtlijnen te volgen.
Als er problemen zijn met de installatie of met het gebruik van de FuelMaster®
dient er contact opgenomen te worden met de leverancier of de fabrikant.
Tevens kunnen wij de FM5000 (alleen met grote behuizing) voorzien van diverse
Piusi Cube pompsets.

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN

Hebben geen speciaal onderhoud nodig.
De tanks zijn gecertificeerd volgens de KIWA
beoordelingsrichtlijnen BRL-K21002 en kunnen
volgens de KIWA BRL-K903/07 worden
geplaatst en geïnstalleerd.
Onze fabriek in Polen is BS en ISO 9001:2008
gecertificeerd en wordt daar regelmatig op
gecontroleerd.
Al onze FuelMasters® hebben een garantie van
10 jaar.

optioneel met pompset
en/of telwerk

•

De pompset is standaard uitgerust
met een pomp met een capaciteit
van 50 ltr/min, 4 meter slang, Cim Tek filter,
automatisch afslaand pistool en een houder
voor uw pistool.
Deze pompsets kunt u tevens uitbreiden
met een K33 telwerk of een digitaal telwerk.

Fuelmaster®
speciﬁcaties

FM 5000

FM 2500

FM 1300

Product code

Opslagtank

Inhoud
[l]

Lengte
[m]

Breedte
[m]

Hoogte
[m]

BFM01200DG

FM 1300

1300

1,90

1,24

1,79

BFM02500DG

FM 2500

2500

2,46

1,46

1,85

BFM05000DG

FM 5000

5000

2,85

2,23

2,34

5000

2,70

2,23

2,34

De afmetingen van dit produkt kunnen +/- 1% afwijken.

BFM05000DG/SH

FM 5000/SH

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN
COMPTEURS DE DÉBIT
optie:

•

Om uw tank veilig te kunnen vullen kunt u uw tank laten voorzien van een
ladder welke aan de tank gemonteerd kan worden. Deze ladder is
verkrijgbaar voor de FM 5000.

opties gecodeerde toegang voor maximaal
50 gebruikers.

•

Tevens kunnen wij de FM 5000 (alleen met grote behuizing)
voorzien van diverse Piusi Cube sets.

FuelMaster®

FuelMaster®

De FuelMaster® is een perfecte oplossing voor bedrijven
en particulieren die gebruik maken van machines en/
of voertuigen met dieselmotoren, bv. auto’s, bouwmachines, heftrucks, tractors etc...
Voordelen van de opslagtank:

•
•
•
•
•

betere inkoop van uw diesel mogelijk,
complete controle over de getankte
hoeveelheden (optioneel),
hogere kwaliteit van diesel door deze rechtstreeks
te kopen van een gerenommeerde leverancier,
eliminatie van andere kosten, zoals tijd en kosten
van het rijden en wachten op een tankstation,

Een perfecte oplossing voor
bedrijven en particulieren die
gebruik maken van machines met
dieselmotoren.

directe beschikbaarheid over de diesel en
onafhankelijk zijn van tankstations.

De opslagtank is geschikt voor:

•
•
•
•
•
•
•

transportbedrijven en koeriersdiensten,
bouwbedrijven,
landbouwbedrijven,
toeleveranciers voor bouwbedrijven,
productiebedrijven,
distributiecentra,
magazijnen.

Om een tankinstallatie te laten voldoen aan de huidige
wet- en regelgeving zal er naast het tankcertificaat ook
een installatiecertificaat moeten worden afgegeven.
Deze kan alleen worden afgegeven door een KIWA erkende installateur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Kingspan Environmental, telefoonnummer +31 (0) 348
568005.

Dealer:

De kleuren van de producten in de folder kunnen, als gevolg van de
druktechniek, verschillen van de werkelijke kleur.
De specificaties van de producten kunnen iets afwijken. Neem voor de
exacte specificaties contact op met Kingspan Environemental of uw
plaatselijke dealer.

Tel.: +31 (0) 344 675 299
Fax: +31 (0) 344 675 257
info@kingspan-env.nl
www.environmental.kingspan.com
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