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Zbiorniki
Diesel i AdBlue®





Pełna kontrola ilości wydawanego 
paliwa w firmie.

Nadzór nad jakością dostarczanego 
paliwa.

Paliwo „na miejscu i od ręki”.

Możliwość zakupu paliwa w cenach 
hurtowych.

WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ

Mobilność systemu – łatwy transport 
wózkiem widłowym lub dźwigiem.
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Zbiorniki stacjonarne do paliw JFC – optymalne rozwiązanie do magazynowania i wewnętrznej 
dystrybucji oleju napędowego. Znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie wykorzystywane są silniki 
wysokoprężne: ciągniki, samochody ciężarowe i osobowe, maszyny rolnicze i budowlane, wózki 
widłowe itp.

KONSTRUKCJA
Solidna 2-płaszczowa konstrukcja zbiornika minimalizuje ryzyko 
rozszczelnienia.
Ergonomiczna skrzynia dystrybucyjna oraz duże drzwi zapewniają 
łatwą obsługę, równocześnie zabezpieczając układ dystrybucyjny 
przed wpływem czynników atmosferycznych i ingerencją osób 
niepowołanych. Dodatkowo sposób posadowienia skrzyni na 
zbiorniku znacznie zwiększa jego parametry wytrzymałościowe. 
Optymalny kolor tworzywa zapewnia łatwość utrzymania zbiornika  
w czystości i niweluje efekt blaknięcia.

TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ  
Konstrukcja wykonana z polietylenu wysokiej jakości, niekorodującego, 
ze stabilizacją na promienie UV. Zastosowany materiał odporny jest  
na działanie czynników atmosferycznych. Wzmocniona konstrukcja 
składająca się z pięciu pierścieni w porównaniu z konkurencją ma znacznie 
lepsze parametry wytrzymałościowe.

BEZPIECZEŃSTWO
Zastosowanie dwupłaszczowej, wzmocnionej konstrukcji tzw. 
zbiornik w zbiorniku zabezpiecza magazynowane paliwo przed 
wyciekiem. Zbiornik wyposażony jest we wskaźnik poziomu paliwa,  
z kontrolą wycieku i systemem monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej. Zestaw filtrów 
i zaworów gwarantują bezpieczeństwo eksploatacji. Dwa zamki w drzwiczkach skrzyni dystrybucyjnej 
zabezpieczają przed dostępem osób niepowołanych do dystrybutora i zbiornika.

PRZEPISY I GWARANCJE
Produkcja zbiornika na paliwa JFC odbywa się pod ścisłym nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu UDT oraz 
pozytywną opinię p.poż. Firma JFC na zakupiony towar udziela 10 lat gwarancji na szczelność zbiornika  
i 2 lata na podzespoły typu: pompa, przepływomierz itp.

Zbiorniki Magazynowe JFC Diesel



Typ Pojemność [L] Wymiary dł/szer/wys[m] Zasilanie [V]

JFC 5000 2-płaszczowy 5000 2,95x2,38x2,04 230

JFC 2500 2-płaszczowy 2500 2,38x1,80x2,00 230

JFC 1600 2-płaszczowy 
duża/mała skrzynia 1600 1,81/1,65x1,20x2,10 230

JFC 1300 2-płaszczowy 
duża/mała skrzynia 1300 1,81/1,65x1,20x1,80 230

JFC 2-płaszczowy 1100 SLIM 1100 2,35x0,77x1,52 230

JFC 2500 Diesel - BASIC

•	 Pompa Panther 56, 50l/min, 230V /50Hz
•	 Licznik elektroniczny K24 
•	 Filtr oleju metalowy 
•	 Wąż dystr. 3/4” , dł. 6m zakuty obustronnie
•	 Automatyczny pistolet A60
•	 Czujnik przecieku ze wskaźnikiem poziomu

•	 Pompa Panther 79, 70l/min, 230V /50Hz
•	 Licznik elektroniczny K600 
•	 Filtr oleju metalowy 
•	 Wąż dystr. 3/4” , dł. 6m zakuty obustronnie
•	 Automatyczny pistolet A60
•	 Czujnik przecieku ze wskaźnikiem poziomu
•	 GWD - Czujnik przeciwprzepełnieniowy

Zbiorniki JFC Diesel

JFC 2500 Diesel - BASIC

JFC 5000 DIESEL BASIC
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•	 Zwijadła mechaniczne z wężem o długości od 6 do 20m
•	 Dolna linia napełniająca DN50 z 

szybkozłączem i zaworem SpillStop 
•	 Oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej
•	 Szeroka gama filtrów, separatorów w tym do paliw BIO
•	 Pompy o wydajności do 100l/min.
•	 Tek603 Smart - interaktywny czujnik poziomu paliwa

OPCJE DODATKOWE WYPOSAŻENIA
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JFC  1500 - BASIC

•	 Pompa Panther 56, 50l/min, 230V /50Hz
•	 Licznik elektroniczny K24 
•	 Filtr oleju metalowy 
•	 Wąż dystr. 3/4” , dł. 6m zakuty obustronnie
•	 Automatyczny pistolet A60
•	 Czujnik przecieku ze wskaźnikiem poziomu

JFC 1300 i 1600 Diesel - BASIC

Zbiorniki JFC Diesel

 5000L  2500L 1600L  1300L

JFC  1500 - BASIC

•	 Pompa Panther 56, 50l/min, 230V /50Hz
•	 Licznik elektroniczny K24 
•	 Filtr oleju metalowy 
•	 Wąż dystr. 3/4” , dł. 6m zakuty obustronnie
•	 Automatyczny pistolet A60
•	 Czujnik przecieku ze wskaźnikiem poziomu

JFC 1100 SLIM Diesel 

 1100L

NOWOŚĆ



Mobilne Zbiorniki na Olej Napędowy TRUCKTANK

 KOMPAKTOWOŚĆ
Kompaktowa budowa urządzenia umożliwia transport oleju napędowego dowolnym pojazdem 
dostawczym. Zbiornik został zaprojektowany tak aby mieścił się na Europalecie (wymiary 120×80 cm) z 
wyjątkiem TT950. Dodatkowo puste zbiorniki można sztaplować – co ułatwia magazynowanie i redukuje 
koszty transportu.

 WYGODA
Unikalna konstrukcja zbiornika umożliwia podejście wózkiem widłowym z każdej strony. W wersji 
SPECIAL urządzenie wyposażone jest w teleskopy, klapy oraz cztery szekle transportowe, które służą do 
zabezpieczenia zbiornika podczas transportu oraz rozładunku dźwigiem pustego zbiornika.

 OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Paliwo można dostarczyć bezpośrednio do urządzenia lub pojazdu w miejscu jego wykorzystania (kombajny, 
sieczkarnie, ciągniki, maszyny drogowe). Pozwala to uniknąć przestojów w trakcie pracy.

 BEZPIECZEŃSTWO
Innowacyjna konstrukcja korpusu oraz specjalne ożebrowanie zabezpiecza paliwo przed nadmiernym 
ruchem w trakcie transportu, a także chroni przed przewróceniem zbiornika oraz pojazdu transportującego. 
Układ dystrybucyjny zabezpieczony zamkiem chroni przed dostępem niepowołanych osób do zbiornika.
Zbiorniki mobilne JFC posiadają certyfikat ADR dopuszczający do transportowania paliwa po drogach całej 
Unii Eurpoejskiej.

 250L  425L  600L  950L
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Zbiorniki Mobilne JFC

•	 Pompa 40 l/min, 12V
•	 Wąż dystybucyjny 

3/4 dł. 4m
•	 Pistolet 

automatyczny

•	 Pompa 40 l/min, 12V
•	 Wąż dystybucyjny 

3/4 dł. 4m
•	 Automatyczny 

pistolet A60
•	 Przepływomierz 

cyfrowy K24
•	 Komplet szekli
•	 Teleskopy 

przy klapie

Typ Pojemność [L] Wymiary dł/szer/wys[m] Zasilanie [V]

TT250 250 1,20x0,80x0,57 12/24/230

TT425 425 1,20x0,80x0,77 12/24/230

TT600 600 1,20x0,80x0,97 12/24/230

TT950 950 1,20x1,00x1,21 12/24/230

OPCJE DODATKOWE WYPOSAŻENIA

•	 Pompa w wersji 24 lub 230 V
•	 Szeroka gama liczników
•	 Pływakowy wskaźnik poziomu paliwa

szekle transportowe wskaźnik poziomu 
paliwa

przepływomierz

Zestaw TT-Diesel SPECIAL
Zestaw TT-Diesel BASIC

OPCJE DODATKOWE WYPOSAŻENIA
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 900L  600L  400L  200L
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Typ Pojemność ON [L] Pojemność AdBlue  [L] Wymiary dł/szer/wys[m] Zasilanie [V]

TTC200 200 40 1,22x0,80x0,61 12/24/230

TTC400 400 40 1,22x0,80x0,81 12/24/230

TTC600 600 40 1,22x0,80x0,97 12/24/230

TTC900 900 40 1,22x0,80x1,23 12/24/230

Zbiorniki paliwa TruckTank COMBI spełniają wymagania 
Unii Europejskiej dotyczące przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych zawarte w  Międzynarodowej Umowie ADR dział 6.5.  

TruckTank Combi to urządzenia typu 2 w 1, czyli połączenie mobilnych 
zbiorników na Diesel i AdBlue®. 

KONSTRUKCJA
TT COMBI posiadają innowacyjną konstrukcję korpusu oraz specjalne ożebrowanie, które zabezpiecza 
paliwo przed nadmiernym ruchem w trakcie transportu, a także chroni przed przewróceniem zbiornika 
oraz pojazdu transportującego. 

ERGONOMIKA
Ergonomiczna budowa zapewnia wygodę użytkowania oraz pozwala zaoszczędzić miejsce w przestrzeni 
transportowej pojazdu.

FUNKCJONALNOŚĆ
Akumulatorowe zasilanie układu dystrybucyjnego pozwala na tankowanie zarówno ON jak i AdBlue® 
w dowolnym miejscu. W opcji SOLAR energia z panela solarnego jest magazynowana w baterii zapewniając 
niezależne źródło zasilania pomp układu wydawczego.

Mobilne Zbiorniki na Olej Napędowy TRUCKTANK COMBI



Teleskopowe sprężyny 
gazowe zapewniają 
bezpieczne i płynne 

otwieranie oraz zamykanie 
klapy zbiornika.

Lampy led oświetlające 
wnętrze zbiornika

Akumulator zasilający 
pompy oraz zaciski 

do podłączenia 
zewnętrznego źródła 

zasilania

Cztery  stalowe, 
ocynkowane szekle 

transportowe

Zamek chroniący 
zbiornik zamykany kluczem

Zbiornik AdBlue® (40L) wraz 
z wężem i nalewakiem

Regulator ładowania 
informujący o stanie 

akumulatora i urządzenia

Łatwo dostępne urządzenia 
rozmieszczone w czytelny  

i intuicyjny sposób

Zbiorniki Mobilne JFC

Opcjonalnie zwijadło w 
miejscu zbiornika AdBlue®
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Zbiorniki Mobilne JFC

•	 Zbiornik z teleskopową klapą 
zabezpieczoną zamkiem

•	 Wąż dystybucyjny 3/4 dł. 4m
•	 Pompa do ON 12/24/230 V
•	 Wąż wydawczy z 

nalewakiem automatycznym
•	 Wąż ssący z zaworem 

zwrotnym i filtrem

Zbiornik TT COMBI BASIC

•	Wersja COMBI BASIC
+ automatyczny zwijak na wąż

TT COMBI Zwijak/Reel

•	Wersja COMBI BASIC 
+ dodatkowy zbiornik o 
pojemności 45L z układem 
wydawczym AdBlue®

TT COMBI AdBlue®

•	 Licznik elektroniczny
•	 Pływakowy wskaźnik 

poziomu paliwa
•	 Szekle transportowe
•	 Oświetlenie LED
•	 Zasilanie solarne SOLAR

Wyposażenie opcjonalne

Czysta darmowa enegia elektryczna  
ze słońca. 
TT COMBI SOLAR to innowacyjne rozwiązanie 
zbiornika mobilnego do ON  zwkładką AdBlue 
zasilanego energią słoneczną. Energia  z panela 
solarnego jest magazynowana  w baterii 
zapewniając zasilanie pomp układu wydawczego.

NOW
OŚĆ



Jedno i Dwupłaszczowe Zbiorniki do AdBlue ®

AdBlue® to nazwa handlowa wodnego roztworu mocznika. Substancja ta jest przyjazna dla środowiska, 
ale charakteryzuje się silnymi właściwościami korozyjnymi. AdBlue® magazynowany w temperaturze 
powyżej 30°C może ulec rozpadowi hydrolitycznemu jednocześnie wydzielając przy tym amoniak. 
Natomiast   poniżej temperatury -11,5°C ulega krystalizacji. Procesy te mogą nastręczać problemów 
technicznych podczas eksploatacji.

Optymalnym rozwiązaniem do magazynowania i dystrybucji wodnego roztworu mocznika są zbiorniki 
z rodziny JFC AdBlue.

Zbiorniki wykonane z HDPE są odporne na korozję oraz działanie warunków atmosferycznych. 
W opcji 2-płaszczowej urządzenie może zostać wyposażone w izolację termiczną i system grzewczo-
wentylacyjny. Dzięki zastosowanym termostatom zbiornik utrzymuje odpowiednią temperaturę 
niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. Układ dystrybucji wyposażony jest w urządzenia 
odporne na korozję, zapewniając długoletnią i bezpieczną eksploatację.

Kontrola ilości wydawanego AdBlue 
w firmie.

Możliwość dopasowania 
wyposażenia pod indywidualne 
wymagania Klienta.

Zbiorniki posiadają stabilizację UV, są 
odporne na warunki atmosferyczne.

Atrakcyjne ceny urządzeń.

Zakup AdBlue od 
sprawdzonych dostawców po 

cenach hurtowych.

AdBlue „na miejscu i od ręki”.

Łatwy transport wózkiem 
widłowym lub dźwigiem.

ZALETY ZBIORNIKÓW na AdBlue

Jedno i Dwupłaszczowe Zbiorniki do AdBlue ®
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Type AdBlue® Pojemność [l] Wymiary dł/szer/wys[m] Zasilanie [V]

JFC 5000 dwupłaszczowy 5000 2,95x2,38x2,04 230

JFC 2500 dwupłaszczowy 2500 2,38x1,80x2,00 230

JFC 1600 dwupłaszczowy 
Big/small BOX 1600 1,81/1,65x1,20x2,10 230

JFC 1300 dwupłaszczowy 
Big/small BOX 1300 1,81/1,65x1,20x1,80 230

JFC dwupłaszczowy 
1100 SLIM 1100 2,35x0,77x1,52 230



Zbiorniki Jednopłaszczowe 

•	 Pompa AdBlue membranowa 40l/min, 
lub zatapialna  BEST ONE, 230V/ 50Hz

•	 Wąż dystrybucyjny 3/4” dł. 6m
•	 Pistolet manualny
•	 Licznik elekroniczny K24 AdBlue

Zbiorniki Dwupłaszczowe 

JFC 1100/1300/1500/1600/2500/5000 Single AdBlue BASIC

•	 Pompa AdBlue membranowa 40l/min, 
lub zatapialna  BEST ONE, 230V/ 50Hz

•	 Wąż dystrybucyjny 3/4” dł. 6m
•	 Pistolet manualny
•	 Licznik elekroniczny K24 AdBlue

•	 Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego,
•	 Izolacja termiczna zbiornika i taśma grzewcza 

na zbiorniku wewnętrznym,
•	 Dolna linia napełniająca ze stali nierdzewnej  

z szybkozłączem typu DDC,
•	 Przyłącz typu DDC zamontowany na górze 

zbiornika wewnętrznego,
•	 System wentylatorów wyciągowych,
•	 Automatyczne ogrzewanie nadmuchowe 

skrzyni dystrybucyjnej,
•	 Elektryczna skrzynka sterująca,
•	 Panel legalizowany ADAST

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
ZBIORNIKÓW 2-PŁASZCZOWYCH:
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JFC 1100/1300/1500/1600/2500/5000 AdBlue BASIC

opcja skrzyni:



TruckTank TT AdBlue BASIC / SPECJAL

Wyposażenie TTAdBlue SPECJAL

•	 Pokrywa zabezpieczona zamkiem
•	 Pompa membranowa 40l/min, 12V DC 
•	 Komplet kabli z klemami dł. 4m
•	 Przepływomierz elektroniczny K24 AdBlue
•	 Wąż dystrybucyjny dł. 4m z autom. pilotem
•	 Wąż ssący z filtrem i zaworem 

przeciwzwrotnym
•	 Komplet 4 szekli
•	 Klapa wyposażona w teleskopy

Wyposażenie TTAdBlue SPECJAL

Wyposażenie TTAdBlue BASIC

•	 Klapa zabezpieczona zamkiem
•	 Pompa membranowa 40l/min, 12V DC 
•	 Wąż dystrybucyjny dł. 4m
•	 Pistolet manualny
•	 Wąż ssący z filtrem i zaworem 

przeciwzwrotnym

•	 Komplet kabli z klemami dł. 4m

Wyposażenie TTAdBlue BASIC

1 1

Model Pojemność AdBlue® [l] Wymiary dł/szer/wys [m] Zasilanie[V]

TT 250 250 1,20x0,80x0,57 12/24/230

TT425 425 1,20x0,80x0,77 12/24/230

TT600 600 1,20x0,80x0,97 12/24/230

TT950 950 1,20x1,00x1,21 12/24/230



Systemy Zarządzania 

Systemy zarządzania to rozwiązanie stworzone na potrzeby małych i średnich firm, w których istnieje
konieczność kontroli i nadzoru wydawania oraz zużycia paliwa.

SYSTEM SMDP
Wybrane funkcje Terminala:
•	 Jedno lub dwustopniowe 

logowanie
•	 Wybór typu logowania: 

pastylka / karta / PIN /
pastylka+PIN / karta+PIN

•	 Możliwość wpisywania 
stanu km z licznika pojazdu 
przed tankowaniem

•	 Możliwość ukrycia ilości 
tankowanego płynu dla 
wybranych pojazdów/osób

•	 Rozbudowany system raportowy 
w aplikacji ARCCAN PC

•	 Przenoszenie danych za 
pomocą identyfikatora z 
wbudowaną pamięcią (pastylka 
Dallas) lub bezprewodowo

•	 Prowadzenie magazynu 
paliw z funkcją kontroli 
stanów (rozchodydostawy 
paliwa, korekty stanu)

•	 Funkcja ostrzegania o niskim 
poziomie płynu w zbiorniku, 
oraz blokady pompy przy 
stanie krytycznym

•	 Obsługa terminala i programu 
w wielu językach

•	 Dostęp do aplikacji przez 
przeglądarkę WWW

•	 Wersja BASIC, STANDARD, 
PROFESSIONAL

SYSTEM DMS PETROLEO
Wybrane możliwości Terminala:
•	 Identyfikacja pojazdu, 

kierowcy, cysterny (karty 
RFID o unikalnych kodach!)

•	 Obsługa nieograniczonej 
ilości użytkowników

•	 Rejestracja ilości i temperatury 
wydanego paliwa

•	 Dokładność pomiarowa 
+/-0,25l lub +/-0,5l

•	 Wprowadzenie stanu 
licznika pojazdu przed 
rozpoczęciem tankowania

•	 Ukrywanie zatankowanej ilości
•	 Zdalna obsługa zbiornika 

(GSM), blokada dostępu itp.
•	 Kolorowy wyświetlacz
•	 Zasilanie awaryjne terminala 

- funkcja autosave
•	 Identyfikacja tankowanego 

na podstawie zdjęcia dzięki 
wbudowanej kamerce

•	 Dwa niezależne układy 
pomiarowe: przepływomierz 
oraz sonda ciśnieniowa

•	 Szereg innych możliwości 
np. kalibracja układu 
dystrybucyjnego, litrażowanie 
zbiornika, kontrola 
otwarcia włazu itp.

MODICONTROL 
system inteligentnego zarządzania 
gospodarką paliw, AdBlue i innych 
cieczy. 
Wybrane możliwości Terminala:
•	 Pomiar w litrach / procentach
•	 Dokładność pomiaru  nawet 

do 0,5 % (zastosowana sonda 
jest sondą ciśnieniową)

•	 System detekcji wycieku 
(ochrona między płaszczowa)

•	 Czujnik temperatury cieczy
•	 Podgląd za pomocą aplikacji 

MODICONTROL (iOS oraz ANDROID)
•	 Podgląd bieżących i archiwalnych 

danych na komputerze/ telefonie 
itp. (transmisja danych GSM)

•	 Podgląd bieżących danych 
na wyświetlaczu LED 
(stacjonarnie przy zbiorniku)

•	 Opomiarowanie każdego 
rodzaju zbiorników (niezależnie 
od kształtu i pojemności)

•	 Dowolne ustawienia alarmów: 
stanów niskich i wysokich

•	 Alerty w formie wiadomości 
(e-mail/sms)

•	 Dodatkowo alarm akustyczny 
i wizualny w urządzeniu

•	 Zabezpieczenie pomp przed 
zapowietrzeniem (brak 
możliwości uruchomienia pompy 
przy niskim stanie cieczy)

•	 Automatyczne i zdalne sterowanie 
pompą (możliwość zdalnego 
włączania i wyłączenia pompy 
paliwa) lub ustawienia czasowego 
pracy pompy (np. firma pracuje 
do 16 i po tej godzinie nie ma 
możliwości złączenia pompy)

•	 Automatyczne i zdalne 
sterowanie elektrozaworami
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Ostrzeżenie. Uważa się, że wszystkie informacje podane w niniejszej publikacji są prawidłowe ale produkty sprzdawane przez naszą firmę podlega-
ją ciągłemu ulepszeniu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia o nich. Prawa autorskie zastrzeżone przez JFC. 

www.jfcpolska.plwww.zbiorniki.net

JFC Polska Sp. z o.o.
ul. Białostocka 1, Karpin 05-252 Dąbrówka Polska 

Tel: +48 29 757 80 98; 757 83 77 Fax: +48 29 757 82 01 

E-mail: info@jfcpolska.com


