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Veilig transport
van AdBlue®
Verkrijgbaar van 200 tot 900 liter

De Kingspan Titan BlueTruckMaster® range is specifiek
ontwikkelt voor het veilig transporteren van AdBlue®.
Deze robuuste en mobiele oplossing biedt de gebruiker het
ultieme gemak om voertuigen te voorzien van AdBlue®
op elke gewenste locatie.
De BlueTruckMaster® is opgebouwd uit
hoogwaardige polyethyleen en biedt
weerstand tegen structurele schade,
wisselende weersomstandigheden
en UV-straling. Voor iedere gebruiker
zijn er diverse opties beschikbaar.
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Specificatie van uitrusting
1.

4

2.

Pomp

3.

Automatisch vulpistool

4.

Ontluchting

5.

Afgifteslang

6.

Afsluitbaar deksel*

7.	Bevestigingsoog D-sluitingen
8.

5

Tank

7

Vulopening

1
* Deksel

met geïntegreerd slot (BTM200, BTM430 en
BTM900). BTM200 en BTM300 kan met een hangslot
worden afgesloten (hangslot niet meegeleverd).

Afmetingen tank

BTM430

BTM200

BTM200 laag profiel

De productafmetingen kunnen +/-1% verschillen.

Inhoud

200 liter

Inhoud

200 liter

Lengte

600 mm

Lengte

1180 mm

Breedte

800 mm

Breedte

860 mm

Hoogte

620 mm

Hoogte

500 mm

Gewicht

33 kg

Gewicht

52 kg

Gemakkelijk
transport

BlueTruckMaster®

Garantie**

40 jaar
ervaring

5
JAAR

Standaarduitrusting:
 Halfdoorschijnende PE-tank
met geïntegreerd schot.
Kogelkraan op zuigleiding.
6
 m aansluitkabel.
Zuigleiding

met gaasfilter.
F lexibele afgifteslang.
 Ontluchtingsdop.
Vulopening met schroefdraad.
12V DC pomp (max. 50l/min).

Optionele uitrusting:
24V DC pomp (max. 50 l/min).
230V AC pomp (max. 56 l/min).
Digitale flowmeter voor aflezing
van getankte hoeveelheid.
Digitale flowmeter voor aflezing
van getankte hoeveelheid.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Een betrouwbaar en robuust design
in combinatie met een garantie
van 5 jaar op de tank en 2 jaar op de
equipement. Met meer dan 40 jaar
ervaring in het leveren van hoogwaardige
producten over de hele wereld, kunt
u vertrouwen op een Kingspan Titan
BlueTruckMaster®.
Besparing
De nieuwe BlueTruckMaster® 200 en 300 liter
nemen qua oppervlakte nog geen halve
europallet in, zodat de kosten van transport
worden gereduceerd. Tevens biedt deze
mobiele opslagoplossing u een snelle
en veilige levering van AdBlue® naar een
willekeurige locatie.
Door zijn design overal te gebruiken
De BlueTruckMaster® is door zijn
kleine afmetingen en lichte gewicht
eenvoudig mee te nemen naar alle
locaties. Bovendien vermindert het
unieke tussenschot het klotsen van
de AdBlue® en alle benodigde toebehoren
worden netjes opgeborgen onder het
afsluitbare deksel.

Belangrijkste kenmerken:
 oor het speciale ontwerp kan de tank
D
eenvoudig met banden op een voertuig
worden bevestigd,
 eïntegreerd tussenschot vermindert
G
het klotsen van de vloeistof,
• Afsluitbaar deksel voorkomt
onbevoegde toegang tot de inhoud
en uitrusting,

Geïntegreerde
pomp zodat u direct
kunt beginnen met tanken,
Automatisch afslaand
vulpistool voorkomt overvulling
van brandstoftanks in voertuigen,
Mogelijkheid om AdBlue® naar elke
gewenste locatie te rijden,
Verschillende pompsets mogelijk,
 jaar garantie op tank en 2 jaar
5
op apparatuur,
Service na garantieperiode,

Onderdelen
van hoge kwaliteit
en ontworpen voor langdurige opslag
van AdBlue®.

LED-verlichting op batterijen.
 D-sluitingen voor gemakkelijk optillen.

* Optie, slechts 900 liter tank.
** 5 jaar garantie op tank en 2 jaar op apparatuur.

BTM300

BTM430

BTM900

Inhoud

300 liter

Inhoud

430 liter

Inhoud

900 liter

Lengte

600 mm

Lengte

1180 mm

Lengte

1410 mm

Breedte

800 mm

Breedte

860 mm

Breedte

1050 mm

Hoogte

890 mm

Hoogte

910 mm

Hoogte

1210 mm

Gewicht

45 kg

Gewicht

64 kg

Gewicht

97 kg
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Specificaties

BlueTruckMaster®
Beschrijving/uitrusting

BTM200

Kogelkraan op zuigleiding
Zuigleiding met gaasfilter
12V DC pomp (max. 50l/min)
6 m aansluitkabel
4 m flexibele afgifteslang
3,7 m flexibele afgifteslang
Automatisch afslaand tankpistool
Deksel met geïntegreerd slot
Deksel zonder slot
Ontluchtingsdop
Deksel met gasveren
Set van 4 D-sluitingen (hijsogen)
Led-lamp op batterijen
24V DC pomp (max. 50 l/min)
230V AC pomp (max. 56 l/min)
Digitale afgiftemeter bevestigd voor het pistool
Standaard accessoires

Optionele accessoires

Bezoek www.kingspan.com voor meer informatie
over onze producten en diensten, in meer dan 40 landen.
UK
kingspan.co.uk
tankinfo@kingspan.co.uk

Frankrijk
kingspan.fr
cuve@kingspan.fr

Ierland
kingspan.ie
tankinfo@kingspan.ie

België
kingspan.be
info@kingspan-env.be

Nederland
kingspan.nl
tank@kingspan.nl

Duitsland
kingspan.de
tank@kingspan.de

Zweden
kingspan.se
tank@kingspan.se

Tsjechische Republiek
kingspan.cz
nadrze@kingspan.cz

Polen
kingspan.pl
zbiorniki@kingspan.pl

Finland
kingspan.fi
tankinfo@kingspan.com

Global Head Office
180 Gilford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF United Kingdom
T: +44 (0) 28 3836 4444

European Office
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Poland
T: +48 61 814 44 00

Wij zorgen ervoor dat de informatie in dit document accuraat is op het moment van publicatie, maar
door continue productontwikkeling behoudt Kingspan Environmental zich het recht voor om alle
details in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
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BTM300

BTM200
laag profiel

BTM430

BTM900

