
FuelMaster® Diesel Opslagtank 
met een inhoud van 1200,  
2500, 4000 of 5000 liter
VERGROOT UW WINST EN VERMINDER DE KOSTEN VOOR DIESEL!

kingspan.nl/diesel

Energy Management Solutions

FuelMaster®
FuelMaster®



   De afmetingen kunnen in sommige gevallen +/- % afwijken.

* Het laatste gedeelte van de code hangt af van de productonderdelen. 
** Twee jaar garantie op onderdelen

Beschikbare capaciteiten en afmetingen

FuelMaster® uitgebreid aanbod voor de 
opslag en distributie van dieselbrandstof

EENHEID VOOR DE OPSLAG EN DISTRIBUTIE VAN DIESELBRANDSTOF KINGSPAN

 Kenmerken en voordelen

· Zorgt ervoor dat u niet naar een tankstation hoeft te gaan om 
tanken. U wint dus tijd

· Geeft u de mogelijkheid om diesel buiten te bewaren op een 
veilige afstand van het gebouw

· De eenvoudige bediening zorgt ervoor dat u de FuelMaster® op 
een makkelijke en veilige wijze kunt gebruiken

· Perfect beveiligd tegen lekken en geuroverlast door de toepassing 
van een tank in gesloten lekbak

· Bestand tegen mechanische schade door een stevige en 
versterkte constructie aan de binnen- en buitenkant

· Zeer onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk schoon te houden
· Bestand tegen extreme temperatuursverschillen en is daarom 

geschikt bij koude en bij warme temperaturen
· De opslagtanks zijn bestand tegen zonnestralen en zijn UV-

gestabiliseerd
· De tanks zijn beveiligd tegen onbevoegde personen door een 

afsluitbare kast die de pompunit beschermt
· Zijn esthetische vorm en kleur zorgen ervoor dat de FuelMaster® 

geen storend element is in de omgeving
· Duurzaam door roest-, corrosie- en schimmelvrije constructie

 Standaarduitrusting 

· De pompkast is afsluitbaar met een sleutel
· 2” vulopening
· 2” reserveaansluiting.
· 1,5” aansluiting t.b.v. inhoudsmeter
· 1” zuigbuis met schroefdop aan de buitenkant (geplaatst in de 

pompkast van de opslagtank)
· 4” Kiwa inspectieopening
· 1,5” ontluchting
· Andere aansluitingen eventueel mogelijk in overleg
· Ladder (alleen bij de 4000 en 5000 liter tanks)

 Algemene informatie 

· U kunt geen benzine bewaren in de FuelMaster®

· De FuelMaster® mag alleen verplaatst worden als hij leeg is
· De tanks zijn gecertificeerd volgens de KIWA 

beoordelingsrichtlijnen BRL-K21003 en kunnen volgens de KIWA 
BRL SIKB 7800 worden geplaatst en geïnstalleerd

· Om een tankinstallatie te laten voldoen aan de huidige wet- 
en regelgeving zal er naast het conformiteitsbewijs ook een 
installatiecertificaat moeten worden afgegeven. Deze kan alleen 
worden afgegeven door een KIWA erkende installateur

· Tevens kan de FM5000 (alleen met grote pompkast) voorzien 
worden van diverse Piusi Cube pompsets
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BFM01200DG/* BFM02500DG/* BFM04000DG/* BFM05000DG_SH/* BFM05000DG_BH/*
Capaciteit 1 200
Lengte 1,90 m
Breedte 1,24 m
Hoogte 1,79 m

Capaciteit 2 500 l
Lengte 2,46 m
Breedte 1,46 m
Hoogte 1,85 m

Capaciteit 4 000 l
Lengte 3,90 m
Breedte 1,20 m
Hoogte 2,34 m

Capaciteit 5 000 l
Lengte 2,70 m
Breedte 2,23 m
Hoogte 2,34 m

Capaciteit 5 000 l
Lengte 2,85 m
Breedte 2,23 m
Hoogte 2,34 m
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