
Dwupłaszczowe zbiorniki do ON

TPZ-900

posiadają niezawodną, prostą konstrukcję
są wytrzymałe na uderzenia 
nie blakną, nie rdzewieją 
są odporne na promieniowanie UV
mieszczą się na palecie, co znacznie obniża koszty transportu

chroni przed nieuprawnionym dostępem

samoczynne otwieranie się klapy

wydajność max. 60l/min
zasilanie 230V/ 50 Hz, moc 460W, pobór 1,95A
posiada wbudowany filtr
samozasysająca – nie trzeba zalewać
posiada zintegrowany by-pass

olejoodporny, elastyczny
temp. pracy od -25°C do +80°C
optymalna długość do większości zastosowań

odbija przy maksymalnym napełnieniu 
tankowanego pojazdu, maszyny.

filtracja 10 mikronów
chroni tankowane maszyny, pojazdy przed 
zanieczyszczeniami
łatwa wymiana wkładów

prezentacje pomiarów: wyświetla pomiar 
- aktualny (bieżące tankowanie) oraz 
- całkowity (od początku pracy urządzenia)

wymiana baterii nie powoduje kasowania danych
dokładność +/- 0,5%
przepływ od min. 2l/min do max. 100l/min.
możliwość kalibracji

Wyjatkowo praktyczne TPZ-900:

Pokrywa zamykana na klucz:

Siłowniki pneumatyczne:

Pompa Meclube: 

Wąż 6m:

Pistolet automatyczny:

Filtr paliwa puszkowy 10 mic:

Przepływomierz cyfrowy FMT: 

rolnictwie 
ogrodnictwie
budownictwie
transporcie
przemyśle

Uniwersalne wykorzystanie w:

+48 733 667 798              Zapytaj o szczegóły oferty!
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Basic oraz Classic

900L



1024 mm

1024 mm

Zbiornik stacjonarny 

TPZ-900 Basic

Zbiornik stacjonarny 

TPZ-900 Classic
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Koszt dostawy: 200 zł netto / 1 szt. 

2 950 zł  netto

3350 zł  netto

3 628,50 zł brutto

4 120,50 zł brutto

4 243,50 zł brutto

4 858,50 zł brutto

3 450 zł netto

3 950 zł netto
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WYPOSAŻENIE BASIC:

Odpowietrznik                                                                                                                              

Wskaźnik poziomu zegarowy                                                                             

Wąż ssawny wzmacniany  
z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym                                                                                                        

Pompa Meclube 60l/min                                                                                               

Filtr paliwa 10 mic                                                                                           

Kolano obrotowe                                                                                                   

Wąż 6m                                                                                                         

Pistolet automatyczny 

1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

WYPOSAŻENIE CLASSIC:

Odpowietrznik                                                                                                                              

Wskaźnik poziomu zegarowy                                                                             

Wąż ssawny wzmacniany z filtrem siatkowym 
i zaworem zwrotnym                                                                                                        

Pompa Meclube 60l/min                                                                                               

Filtr paliwa 10 mic                                                                                           

Kolano obrotowe                                                                                                   

Wąż 6m                                                                                                         

Pistolet automatyczny 

Przepływomierz cyfrowy FMT      

1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ol
ej

 n
ap

ęd
ow

y


