MOBIELE TANKS
VOOR TRANSPORT
VAN DIESEL
BESCHIKBAAR VANAF 200 TOT 900 LITER

LEADING
CHANGE

Energy Storage Solutions

INNOVATIEVE
OPLOSSINGEN

WERELDLEIDER
in opslag en distributie
van brandstof

Energy Storage Solutions

Kingspan Titan

De missie van Kingspan Titan is bescherming te bieden aan het

Sinds meer dan 40 jaar ontwikkelt Kingspan Titan innovatieve

milieu door veilige oplossingen te bieden voor opslag van schadelijke

oplossingen op het gebied van veilige opslag en distributie van

stoffen.

AdBlue®, diesel, stookolie en vele andere substanties. Kingspan
Environmental is een toonaangevende onderneming op

Kingspan Environmental is actief in meer dan 85 landen ter wereld

het gebied van milieuvriendelijke opslag van vloeistoffen. Een ruime

en beschikt over een goed uitgebouwd distributienetwerk dat wordt

ervaring en grondstoffen van topkwaliteit die gebruikt worden bij de

ondersteund door ervaren medewerkers.

productie laten ons bedrijf de positie van marktleider behouden.
Kingspan Titan heeft een breed scala aan producten variërend in de
capaciteiten van 200 tot 9.000 liter. Ideaal voor diverse industrie,
zoals landbouw, wegenbouw, transport en overige toepassingen.
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KINGSPAN TITAN
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

KWALITEIT

›		Robuust ontwerp. Met meer

TruckMaster®

dan 40 jaar ervaring in het
leveren van hoogwaardige
producten over de hele wereld,
kunt u vertrouwen op een
Kingspan Titan Truckmaster®.

BESPARING
Kingspan TITAN TruckMaster®
De Kingspan Titan TruckMaster® is speciaal ontwikkelt voor het veilig transporteren
van diesel. Of u nu in de transport-, bouw-, of agrarische sector werkt… de lichtgewicht,
robuuste, mobiele TruckMaster® biedt gebruikers het ultieme gemak om diesel naar elke
gewenste locatie te vervoeren.

› Lichte en mobiele

opslagoplossing. Een snelle
en veilige manier om diesel
te transporteren naar iedere
gewenste locatie, bespaart u
kostbare tijd en geld.

Leverbaar in vier capaciteiten van 200 tot 900 liter, is de Truckmaster® opgebouwd uit
hoge kwaliteit polyethyleen en is ontworpen om weerstand te bieden tegen structurele
schade, wisselende weersomstandigheden en UV-straling. Ook kunt u kiezen uit diverse
opties voor iedere gebruiker.
ADR Goedkeuring
De TruckMaster® 430 en 900 liter zijn standaard voorzien van het ADR keurmerk.
Bij gebruik conform artikel 1.1.3.1.c in de ADR richtlijn, zijn de tanks onder de 450 liter
vrijgesteld van de ADR verplichting. Indien u de tanks gebruikt conform ADR artikel

Veiligheid

› Veiligheid op locatie wordt

gewaarborgd als het gebruik
van zware jerrycans en
drumvaten niet meer nodig is
en morsing wordt voorkomen.

1.1.3.1.c zijn er geen (her)keuringen vereist.
De Kingspan Titan TruckMaster® serie biedt hoge kwaliteit, kostenbesparing en
is een perfecte oplossing om diesel naar elke gewenste locatie te transporteren voor
uw wagenpark of zware machines.

VERZENDING
BINNEN

3 DAGEN

* betreft geselecteerde modellen
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TruckMaster®

GEMAKKELIJK diesel
OP LOCATIE

TRANSPORT

GRONDVERZET

GEMAKKELIJK TE
TRANSPORTEREN
De TruckMaster® past
gemakkelijk op een truck
of in een bestelwagen en
kan VEILIG WORDEN
VERVOERD

LANDBOUW

MILIEUVRIENDELIJK

De TruckMaster® voldoet aan alle internationale diesel richtlijnen en ADR goedkeuringen, welke zorgen voor veiligheid en
bescherming van het milieu
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KINGSPAN TITAN
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

LEADING
CHANGE

EIGENSCHAPPEN
OVERAL TE GEBRUIKEN

BETROUWBAARHEID

De TruckMaster® is door zijn kleine afmetingen en

De TruckMaster® wordt geleverd met een garan-

lichte gewicht eenvoudig mee te nemen naar alle

tie van 5 jaar en 1 jaar garantie op de equipment

locaties. Bouwplaatsen, smalle toegangspunten etc.

(ondersteund door uw lokale dealer). Wij geven u

zijn voor de TruckMaster® geen probleem.

het vertrouwen gedurende de levensduur van uw
product.

Belangrijk ontwerp
ven door middel van een vorkheftruck of de speciaal

Nieuwe modellen voor
efficiënt transport

ontworpen hijsogen (alleen bij 430 en 900 liter).

De nieuwe TruckMaster® 200 en 300 liter nemen

Bovendien vermindert het unieke tussenschot het

qua oppervlakte nog geen halve europallet in, zodat

klotsen van de brandstof en alle nodige toebehoren

de kosten van transport worden gereduceerd.

De TruckMaster® kan gemakkelijk worden opgehe-

worden netjes opgeborgen onder het afsluitbare
deksel.

Compact
voor levering
op Euro pallet

BESCHERMING
In de speciaal ontworpen ruimte onder het
afsluitbare deksel herbergt de Truckmaster
apparatuur in een veilige lekvrije omgeving.
Dit voorkomt morsen van de brandstof.
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Energy Storage Solutions
5 YEar
guarantee
for total
peace of mind

TruckMaster®

5 JAAR
GARANTIE

DIVERSE MODELLEN

CAPACITEIT VAN 200 T0T 900 LITER

TM 200
NIEUW MODEL

TM 300
NIEUW MODEL

00700**

00700**

CAPACITEIT

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

CAPACITEIT

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

200 L

600 mm

800 mm

620 mm

300 L

600 mm

800 mm

890 mm

TM 200
OTM00200DG*
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TM 430

TM 900

OTM00430DG*

OTM00900DG*

CAPACITEIT

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

CAPACITEIT

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

CAPACITEIT

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

200 L

1180 mm

860 mm

500 mm

430 L

1180 mm

860 mm

910 mm

900 L

1410 mm

1050 mm

1210 mm

* De code kan varieren, dit hangt af van de uitvoering.

Energy Storage Solutions

SPECIFICATIES
omschrijving / capaciteiten

NIEUW
MODEL
TM200

NIEUW
MODEL
TM300

TM200

TM430

TM900

Inhoudsmeter

•

•

Kogelkraan op zuigleiding

•

•

•

•

12V DC pomp (max. 50l/min)

•

•

•

•

•

6 meter elektriciteitskabel met accuklemmen

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Zuigleiding met fijn filter

4 meter flexibele afgifteslang
3,7 meter flexibele afgifteslang

•

•

Automatisch afslaand tankpistool

•

•

•

•

Ontluchtingsdop

•

•

•

•

•

•

•

•

Set van 4 d-sluitingen



•

•

LED lamp op batterijen



•

•





Afsluitbaar deksel met slot
Afsluitbaar deksel zonder slot
Afsluitbaar deksel met gasveren

24V DC pump (max 50l/min)





12/24V DC pump (max 70/35 l/min)





12V DC pomp (max 85 l/min)









230V AC pomp (max 56 l/min)
Digitale afgiftemeter (gemonteerd voor het pistool)







Digitale afgiftemeter (gemonteerd bij de pomp)

00700**

Productcode*

00700**

OTM00200DG/*









OTM00430DG/*

OTM00900DG/*

* De code kan varieren, dit hangt af van de uitvoering.
standaard accessories
 optionele accessories

6

6

9

4
3

2
4

8

5

2
3

5
1

7

1

TruckMaster® 430 L

TruckMaster® 300 L
Specificaties:
1. Enkelwandige tank
2. Pomp
3. Automatisch pistool

4. Ontluchting
5. Afgifteslang
6. Afsluitbaar deksel*

7. Hijsogen**
8. 4” inspectieopening**
9. Vulopening**
* Deksel met slot wordt standaard geleverd op de TM430 en TM900.
Een hangslot is optioneel leverbaar voor de nieuwe modellen TM200 en TM300.
** Alleen verkrijgbaar op bepaalde modellen.
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Kingspan Environmental
Lingewei 8
4004 LL Tiel
+31 (0)344 760050
+31 (0)344 760052
info@kingspan-env.nl
www.environmental.kingspan.nl

Disclaimer: Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens in dit document juist zijn op het moment
van publiceren, maar met continue productontwikkeling kunnen de details in dit document worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
Kingspan Titan – Energy Storage Solution – Nederlandse versie – September 2016.

