
Stacjonarne zbiorniki do magazynowania  
i dystrybucji oleju napędowego

DIESEL



Dwupłaszczowe zbiorniki do magazynowania  
i dystrybucji oleju napędowego

Pojemność  
[ l ]

Średnica 
[mm]

Długość  
[mm]

Wysokość
 [mm]

Szerokość
[mm]

1340 1410 - 1740 -

2350 1700 - 1850 -

2500 - 2310 1950 1550

5000 2460 - 2050 -

Wyposażenie standardowe:
    Pompa PIUSI o przepływie 72 l/min* 230 V AC
    Wąż dystrybucyjny 6 m
    Przepływomierz cyfrowy PIUSI
    Automatyczny nalewak
    Zegarowy wskaźnik poziomu cieczy  

w zbiorniku o pojemności 1340 l
    Czujnik przecieku i poziomu cieczy  

Watchman® Sonic Plus w zbiornikach  
o pojemności 2350-5000 l

     Czujnik maksymalnego poziomu
   Uchwyt na wąż dystrybucyjny
    Filtr z separatorem wody + zaślepka
   Uziemienie
    Właz rewizyjny 4”
    Zawór oddechowy

DESO jest światowej klasy firmą rotomoldingową 
specjalizującą się w projektowaniu i produkcji zbiorników 
do przechowywania i dystrybucji różnego rodzaju cieczy.

Dwupłaszczowe zbiorniki DESO do magazynowania 
i dystrybucji oleju napędowego stanowią rentowne 
rozwiązania dla gospodarstw domowych, rolnych oraz 
przedsiębiorstw. 

Produkty są dostępne w pojemnościach: 1340, 2350, 
2500 i 5000 litrów.

Zbiorniki DESO gwarantują wysoki zwrot z inwestycji, 
ponieważ zakup hurtowych ilości oleju napędowego  
umożliwia wynegocjowanie niższych cen.

Produkty są zgodne z najnowszymi europejskimi stan-
dardami i zapewniają bezpieczne przechowywanie 
cieczy. Wytwarzane z wysokiej jakości polietylenu, nie 
korodują i są odporne na zmienne warunki pogodowe 
i promieniowanie UV. Urządzenia te zapewniają odpo-
wiednie przechowywanie substancji i zachowanie ich 
jakości przez cały okres magazynowania. 

Zbiorniki wyprodukowano w Polsce i są objęte 10-let-
nią gwarancją na szczelność oraz 2-letnią gwarancją na 
wyposażenie.

10

10 lat
gwarancji

Wyprodukowano 
w Polsce

Zatwierdzone 
przez UDT

Podane wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

*  Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu podanej przez producenta pompy.  
Rzeczywisty przepływ jest niższy i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, jakości 
przechowywanej cieczy oraz temperatury.

Czujnik przecieku i poziomu  
Watchman® Sonic Plus

Filtr  
z separatorem wody

Nalewak 
automatyczny

Przepływomierz cyfrowy
K600 PIUSI

Przepływomierz cyfrowy
K24 PIUSI

Przepływomierz
Pulser K600 PIUSI

Terminal paliwowy 
Watchman® Access

Zwijadło

Filtr szklany

Szybkozłącze 
typu euro

Zegarowy wskaźnik 
poziomu cieczy 

DIESEL

Wyposażenie dodatkowe:
      2” szybkozłącze typu euro
    Filtr szklany
     Wąż dystrybucyjny 8 m ze zwijadłem
     System zarządzania Watchman® Access  

dla pojemności 2500 i 5000 litrów  
(w zestawie z Pulserem K600 PIUSI)

Dostępne pojemności

5000 l

2350 l

1340 l

2500 l



Dołożyliśmy należytej staranności, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne. Producent zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych 
produktów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedstawione zdjęcia stanowią jedynie przykład. Rzeczywisty produkt 
może się od nich różnić w zależności od specyfikacji technicznej wyrobu. Dopuszcza się różnice w odcieniach pro-
duktów przedstawionych na załączonych zdjęciach, wynikające ze specyfiki druku. Niniejszy materiał reklamowy nie 
stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego, w szczególności jego art. 66 i 661. 
Aby uzyskać aktualną specyfikację sprzętu lub dokumentację techniczną, skontaktuj się z Producentem lub najbliż-
szym dystrybutorem.

Specyfikacja 1 Specyfikacja 2 Specyfikacja 3 Specyfikacja 4 Specyfikacja 5 Specyfikacja 6

Pompa PIUSI 72 l/min* 230 V AC

Przepływomierz cyfrowy K24 PIUSI

Przepływomierz cyfrowy K600 PIUSI

Pulser K600 PIUSI

Wąż dystrybucyjny 6 m

Wąż dystrybucyjny 8 m

Uchwyt na wąż dystrybucyjny

Zwijadło

Automatyczny nalewak

Zegarowy wskaźnik poziomu cieczy  
(dla pojemności 1340 l)
Czujnik przecieku i poziomu cieczy  
Watchman® Sonic Plus (dla pojemności 2350-5000 l)

Czujnik maksymalnego poziomu

Sonda ciśnieniowa Keller

System zarządzania Watchman® Access

Filtr z separatorem wody + zaślepka

Filtr szklany

2” szybkozłącze typu euro

Uziemienie

Właz rewizyjny 4”

Zawór oddechowy

Specyfikacje produktów

*  Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu podanej przez producenta pompy.  
Rzeczywisty przepływ jest niższy i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.


