TruckMaster®

Kunststof mobiele dieseltank

Het origineel - nu met meer opties voor dezelfde prijs!
Binnenverlichting en 4 metalen hefbeugels zijn nu standaard!
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ONMOGELIJK TE KOPIËREN!
De enige TruckMaster® fabrikant op de markt ... TITAN EKO!

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
VOOR HET TRANSPORTEREN VAN BRANDSTOF

Voor gebruik in diverse
industrieën, zoals;
TRANSPORTSECTOR

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

TruckMaster®

VOOR HET TRANSPORTEREN VAN BRANDSTOF

Een mobiele tank (430 en 900 liter) voor het veilig transporteren van diesel. Het
gebruik van de Titan Eko TruckMaster® is een unieke manier om diesel te tanken op
locatie.
Een perfecte oplossing om uw wagenpark of zware machines te voorzien van
brandstof op elke gewenste locatie.
Met de TruckMaster® voorkomt u werkonderbrekingen. Het is niet meer nodig om
naar een tankstation te gaan om bij te tanken.
De TruckMaster® is vervaardigd uit hoogwaardig polyethyleen, hierdoor is hij licht in
gewicht (de 430 liter weegt 56 kg en de 900 liter weegt 105 kg).
Flexibel transport op motorvoertuigen.
Het tussenschot in de tank vermindert het klotsen van de brandstof tijdens transport.
De TruckMaster® is UN goedgekeurd door TNO Certificaten BV. De Tank voldoet aan
alle vereisten van de Europese overeenkomst betreffende het Internationaal Vervoer
van Gevaarlijke Goederen over de Weg (ADR). Certificaatnummer TM430: 413/0/575,
certificaatnummer TM900: 448/0/1237.

STANDAARD UITRUSTING:
Hefbeugels om de tank veilig en eenvoudig
vast te zetten of op te heffen.
Binnenverlichting.
Standaard 1” zuigslang met filter.
12V DC pomp, max. capaciteit 35l/min.
6 meter stroomkabel inclusief houder.
4 meter afgifteslang.
Automatisch afslaand pistool.
2” vulaansluiting met vuldop.
Inhoudsmeter.
Ontluchtingsdop (voorkomt
brandstofverlies tijdens transport).
Vergrendelbaar deksel;
beschermt tegen veranderde
weersomstandigheden en
ongeoorloofd gebruik.

NIE

Eenvoudig te vullen.
Geprofileerde bodem voor gemakkelijk
laden en lossen.
Veilig en zeker te transporteren.
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OPTIES:
24V/12V DC pomp, max.
capaciteit 70/35 l/min.

24V/12V DC of pomp,
max. capaciteit 85 l/min.
230V AC pomp, max. capaciteit 56 l/min.
Digitale afgiftemeter
(maximale afwijking +/- 0,5%).

Flexibel tanken op locatie.

AGRARISCHE SECTOR

Productcode

Capaciteit
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OTM00420DG/*

430**

1.18

0.86

0.91

OTM00900DG/*

900**

1.41

1.05

1.21

De afmetingen van dit product kunnen ongeveer 1% afwijken.
* Het einde van de productcode hangt af van de uitrusting van de tank.
** Maximum inhoud (gebruikersinhoud = 95% van de maximum inhoud).

De kleurtinten van de producten in de folder kunnen verschillen van de werkelijke kleur.

Optimaal gebruik voor de agrarische sector.

De specificaties van de producten kunnen afwijken. Neem voor de exacte specificaties contact op
met Titan Eko of uw plaatselijke dealer.

Zwaaikomstraat 5
Roeselare
B 8800
België
Tel: +32 51 48 51 42
Fax: +32 51 48 51 53
E-mail: info@titan-eko.be
www.titan-eko.be

©Titan Eko The Netherlands | 02-2009

Dealer:

