
TrolleyMaster®

Poręczny i wszechstronny zbiornik mobilny
do dystrybucji oleju napędowego i AdBlue®

w każdym terenie
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Motocross

Ogrodnictwo

Leśnictwo

Skutery wodne Łodzie

Agregaty 
prądotwórcze

Skutery

Pojazdy terenowe

Quady 

Pomoc drogowaSamochody

Sprzęt 
remontowy

Wózki widłowe

Sprzęt rolniczyMaszyny 
budowlane

Dostępne pojemności: 60 i 100 l

Wszechstronne zastosowanie:

TrolleyMaster® - Diesel

TrolleyMaster® - AdBlue® 
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TrolleyMaster®

Poznaj zalety poręcznych zbiorników
mobilnych TrolleyMaster®:

Wyposażenie:
Zbiornik TrolleyMaster®

Wnęka na owinięcie węża
dystrybucyjnego na czas
transportu
Kieszeń nalewaka
Nalewak automatyczny
ze złączką obrotową
Uchwyt transportowy
Zaciski akumulatora
Korek wlewowy z zaworem
odpowietrzającym

Pompa 12 V DC lub 24 V DC
do wyboru
Elastyczny wąż dystrybucyjny
o długości 3 m
Zawór kulowy 3/4”
Uchwyty antypoślizgowe
Profilowane narożniki na pasy
transportowe
Pełne, gumowe koła
o średnicy Ø250 mm
Licznik cyfrowy K24 (opcja)
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Mobilność
Bezpieczny transport oleju
napędowego/AdBlue® 
bezpośrednio do miejsca
pracy maszyn, w tym łodzi
czy sprzętu pracującego
w trudnym terenie

Najwyższe standardy
Trwała konstrukcja, 
odporna na korozję  
i warunki atmosferyczne

Oszczędność czasu  
i zasobów
Zbiorniki mobilne są
kompaktowe i idealnie
sprawdzą się w przemyśle
rolniczym, budowlanym
czy leśnym, gdyż pozwalają
uniknąć przestojów sprzętu
podczas pracy

Spokój na lata
2 lata gwarancji na zbiornik
i wyposażenie

Gumowe koła terenowe
Pełne koła o średnicy 250 mm
pozwolą przetransportować 
zbiornik w każdy, nawet 
nieutwardzony i nierówny teren.

Wnęka na wąż dystrybucyjny
Profilowana wnęka umożliwia
owinięcie węża wokół
zbiornika w czasie jego
przemieszczania.

Ergonomiczny uchwyt
Wygodna, wyprofilowana
rączka zapewnia pewny
chwyt przy ciągnięciu
i podnoszeniu zbiornika.

Zamykany zawór kulowy
Zamykany zawór chroni
przed wyciekiem substancji
z produktu podczas
transportowania.

Komfort tankowania
Wydajna pompa z zaciskami 
akumulatorowymi pozwoli 
szybko uzupełnić olej
napędowy/AdBlue®.

Dedykowana kieszeń nalewaka
Kieszeń wyłapująca skropliny  
z nalewaka i chroniąca go  
podczas transportu zbiornika. 
Można ją łatwo odkręcić
i wyczyścić.
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Wymiary:
TrolleyMaster® 60 TrolleyMaster® 100

Pojemność 60 litrów 100 litrów

Wymiary Długość

Wysokość

Szerokość

380 mm 380 mm

380 mm 440 mm

905 mm 1130 mm


