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Kostnadsbesparende  
transport
De kompakte modellene på 200 og 
300 liter opptar bare en halv europall for 
mer økonomisk distribusjon og reduserte 
leveransekostnader. Seks TM200- eller fire 
TM300-modeller kan stables på én pall.

Effektiv transport
430- og 900-litersmodellene har en intern 
skvalpevegg som minimerer væskens 
bevegelse og derfor gjør lastebilen og lasten 
mer stabil under kjøring.

Enkel å løfte
De mobile tankene kan enkelt løftes med de 
spesielle løfteører eller med en gaffeltruck.

Beskytter miljøet
Det spesialkonstruerte området under det 
låsbare lokket rommer utstyret i et sikkert, 
lekkasjetett område. Dermed unngås faren 
for drypping av drivstoff, noe som ofte 
forekommer med en ettermontert utvendig 
dyse og slange.

Kingspan TruckMaster-serien tilbys 
i størrelsene 200–900 liter og har en rekke 
spesifikasjons- og leveringsalternativer 
som passer til en rekke bruksområder 
inkludert, landbruk, byggeplasser og 
skogbruk. Alle tankene er fremstilt av 
polyetylen av høy kvalitet og er derfor 
motstandsdyktige mot strukturell skade, 
skiftende værforhold og UV-stråling.

Disse mobile tankene er utformet spesielt 
for fjerntanking på byggeplassen, og de 
er testet og godkjent for å oppfylle den 
europeiske avtalen (ADR) for transport 
av farlig gods på vei*. 

TruckMaster-serien representerer en 
kostnadsbesparende og kompatibel 
kvalitetsløsning støttet av ypperlig 
teknisk kundestøtte og kundeservice.

Mobile løsninger for lagring 
og dispensering av diesel 

TruckMaster-serien er  
konstruert spesielt  
for trygg transport 
av diesel. Denne 
robuste, mobile 
løsningen er utrolig 
praktisk for brukerne 
ved å gi mulighet 
til fjerntanking 
på byggeplassen.

Modellvelger

TruckMaster®

Tilbys i størrelsene 200–900 liter

Kapasitet 200 liter
Lengde 600 mm
Bredde 800 mm
Høyde 620 mm
Vekt 33 kg

Kapasitet 300 liter

Lengde 600 mm

Bredde 800 mm

Høyde 890 mm

Vekt 45 kg 

Kapasitet 200 liter
Lengde 1180 mm
Bredde 860 mm
Høyde 500 mm
Vekt 52 kg

Kapasitet 430 liter

Lengde 1180 mm

Bredde 860 mm

Høyde 910 mm

Vekt 64 kg

Kapasitet 900 liter

Lengde 1410 mm

Bredde 1050 mm

Høyde 1210 mm

Vekt 97 kg

TM200 lav profil TM300 TM430 TM900TM200

Funksjoner og fordeler

40 års erfaringADR-godkjent* Tankgaranti**

5ADR

Alle verdier for mål og vekt er veiledende

TM430/300
Utstyrsspesifikasjon

 
1. Tank 
2. Pumpe
3. Automatisk dyse
4. Ventilasjonsåpning
5. Leveringsslange
6. Låsbart lokk***

7. Sjakler†

8. 4" Inspeksjonslokk††

9. Spillkant†††

10. Innvendig LED-lys††††

11. Støttegassfjær

* 200- og 300-litersmodeller trenger ikke ADR-godkjenning på 
grunn av den begrensede kapasiteten
** To år på utstyr
*** Lokk med innebygd lås (TM200 lav profil, TM430 og 
TM900). Lokk med låsbar slåe, hengelås ikke inkludert (TM200 
og TM300)
† Fås på TM200 lav profil, TM430 og TM900
†† Fås på TM200, TM300 og TM200 lav profil
††† Fås på TM430 og TM900
†††† Tilgjengelig på TM200, TM430 og TM900 som 
ekstrautstyr
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Styrk og beskytt 
virksomheten din

› Over 40 års erfaring 
Tillit og pålitelighet

› 5 års garanti** 
Ingen bekymringer 

› Bransjeledende 
ADR*-godkjent

› Kvalitetssikret 
Sertifisert iht. 
ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, 
BS OHSAS 18001:2007

› Sikkert, låsbart lokk 
Alt utstyret finnes 
under det låsbare 
lokket***



Europeisk kontor

ul. Topolowa 5,
62-090 Rokietnica
Polen
Tlf: +48 61 814 44 00
Faks: +48 61 814 54 99
E-post: zbiorniki@kingspan.pl

Hovedkontor

180 Gilford Road, Portadown,
Co. Armagh, BT63 5LF
Storbritannia
Tlf: +44 (0) 28 3836 4444
Faks: +44 (0) 28 3836 4445
E-post: tank@kingspan.no

Beskrivelse/kapasitet TM200 TM300 TM200 
LAV PROFIL TM430 TM900

Nivåmåler • •
Kuleventil på sugeledning • •
Sugeledning med silfilter • • • • •
12 V DC pumpe (maks. gjennomstrømning 50 l/min) • • • • •
6 m strømledning med batteriklemmer • • • • •
4 m fleksibel leveringsslange • • •
3,7 m fleksibel leveringsslange • •
Automatisk dyse • • • • •
Lokk med innebygd lås • • •
Lokk med låsbar slåe (hengelås ikke inkludert) • •
Vakuum- og trykkavlastningsventil (ventilasjonsåpning) • • • • •
Lokk med støttegassfjær • •
4 løftesjakler • •
Batteridrevet LED-lampe
24 V DC bipump (maks. gjennomstrømning 50 l/min)
12/24 V DC pumpe (maks. gjennomstrømning 70/35 l/min)
12 V DC bipump (maks. gjennomstrømning 85 l/min)
230 V AC pumpe (maks. gjennomstrømning 56 l/min)
Digital gjennomstrømningsmåler festet til dysen
Digital gjennomstrømningsmåler festet til pumpen
 

     Standardtilbehør       Ekstra tilbehør

Spesifikasjonsalternativer
Dataark er tilgjengelige for spesifikasjonsalternativene 
som er oppgitt nedenfor TruckMaster®

Vi tar alle forholdsregler for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er korrekt ved publiseringstidspunktet, 
men med kontinuerlig produktutvikling kan opplysningene i dette dokumentet endres uten varsel. 
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Se vår TruckMaster video


